
പൊവിഡ:്നാല്മലയാളികൾമരിച്്്
നോവിഡ്19ബാധിച്്്ഇന്്
നെയ്എസിലം്ദ്ബായ്യി
ലം്മം്ഹബയില്മായിനാ
ല്മെയാളികൾമരിച്്്.ര
ത്്നംതിട്്ഇെന്്്ർ്്സവ്രേ
ശിരൊമസ്രഡവിഡ്(43),
എറണാക്ളംരാമമംഗെം
സവ്രേശിക്ഞ്്മ്്സാമ്വ
ൽ്്(85)എന്്ിവരാണ്യ്എ
സിൽമരിച്്ത.്ത്ശ്ർ്്കയര്
മംഗെംസവ്രേശിമ്ന്്്രീെി
കരതപ്്റമ്്ിൽ്്രരീോണ്
(67)ദ്ബായ്യിൽമരണമെ
ഞ്്ത.്മം്ഹബയിൽനിരീ
ക്്ണത്്ിെിരിനക്്മരിച്്ത്
തെരശരികതിര്ർസവ്രേശി
അരോകൻ(63).
നയ്്രോർക്്ിൽതിപവ്രരി

ചരണവിഭാഗത്്ിൽചികി
ത്്യിൊയിര്ന്്്മരിച്്രൊ
മസ്രഡവിഡ.്നയ്്രോർക്്്
നമനപ്ൊനൊെിറ്്ൻപെ്ാൻ

സര്ൊർട്്്അരോറിറ്്ിഉരേ്ോ
ഗസ്്നായിര്ന്്്രൊമസ.്
ഭാരയ്യം്മ്ന്്്മക്്ള്മ്ട്്്.
ഇവർക്്്നോവിഡ്ഇനല്്
ന്്്സ്്ിരീകരിച്്ിട്്്ട്്്.
വീണതിനനത്്്െർന്്്കാ

െിന്രര്രക്്റ്്്നയ്്ജഴസ്ി

ആശ്രപത്ിയിൽചികിത്്യി
ൊയിര്ന്്്ക്ഞ്്മ്്.ആശ്
രപത്ിയിൽനിന്്ാണ്രോഗം
ബാധിച്്നതന്്്കര്ത്ന്്്.
ദ്ബായ്യിൽമരണമെഞ്്

രരീത്ക്ടം്ബാംഗങ്്ൾ
നക്്പ്്ംഅവിനെത്്നന്്യാ

ണ്േീർഘകാെമായിതാമ
സം.ക്ടം്ബാംഗങ്്ളം്നിരീ
ക്്ണത്്ിൊണ.് കബറെക്്ം
ദ്ബായ്യിൽതനന്്നെത്്്
നമന്്്ബന്്്ക്്ൾ.
രനിയം്നൊട്്രവേനയ്

മായിവീട്്ിൽകഴിഞ്്ിര്ന്്
അരോകൻനാല്േിവസം
മ്ൻപ്മം്ഹബയഘാടര്ോ
പ്്ർരാനജവാഡിആശ്ര
പത്ിയിൽചികിൽസരതെിയി
ര്ന്്്.വീട്്ിൽനിരീക്്ണ
ത്്ിൽകഴിയ്ന്്തിനിനെ
ആരോഗയ്ംരൊശമായിമര
ണമെയ്കയായിര്ന്്്.ത്െ
ർന്്്ആശ്രപത്ിയിൽനെ
ത്്ിയരരിരോധനയിൊ
ണ്നോവിഡ്മ്െമാണ്മര
ണനമന്്്സ്്ിരീകരിച്്ത.്
അരോകന്്്ഭാരയ്നയയം്
മക്്നളയം്നിരീക്്ണത്്ി
രെക്്്മാറ്്ി.
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സവ്ർണം
രര്ാം -  4,000
പവൻ - 32,000
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ലോക്ഡൗണിനെമറികടക്്്ം,പര്ീതിആോരെത്്ില്നട
െ ന ്മെ ല്്ി
നോച്്ി:മഹറൻഹപ്ഡവിനപ്്്റം
സ്രയ്ൻ്്നമനല്്ചാഞ്്്ത്െങ്്ിയ
രപ്്ഴാണ്പര്ീതിഭല്്രാെിത്്്െ
ങ്്ിയത.്ക്നെമകൾ്്നകയ്റയം്.
ഹവറസിനനനചറ്ക്്ാന്ള്്പര്
തിരോധത്്ിന്്്അെച്്ിെെിൽ്്നി
ന്്്യര്ന്്ഈരാട്്്ഒര്പര്ാർ്്ഥ
നക്െിയാണ.്രൊപ്സിങ്്ർ്്
ഹമക്്ിൾ്്ജാക്സന്്്പര്സിദ്്
മായഗാനം-ഹീൽ്്േരവൾ്്ഡ.്
എപത്യം്രവഗംരോകംഈമ

ഹാമാരിയിൽ്്നിന്്്സ്ഖനപ്്െനട്്
നയന്്്ംഞാനം്നിങ്്ളം്ഉ
ൾ്്നപ്്ട്ന്്മാനവരാശിക്്്ജീവി
ക്്ാനായിനനല്്രിെംഉട്്ാവനട്്
നയന്്്ംരാട്കയാണ്പര്ീതയം്
മകളം്.രോകത്്ിന്്്ഏത്
രോണിെിര്ന്്്ംഈസംഗീത
വിര്ന്്്ആസവ്േിക്്ാൻ്്കളനമാ

ര്ക്്ിനൊഹബൽ്്ഹപ്െരൊ
ഡം്കയ്ാമറയ്മായിപര്ീതിയ്
നെഭർ്്ത്്ാവ്േീപ്വം്ക്നെയ്
ട്്്.
രോളിവ്ഡിനെസജീവസാ

ന്്ിധയ്മായപര്ീതിഭല്്മെയാള
ത്്ിന്്്മര്മകളായിവന്്ത്
2008ൽ്്.എറണാക്ളംസവ്രേ
ശിയം്മം്ഹബയിൽ്്ബിസിന
സ്കാരന്മായേീപ്രൊളി
ന്്്ഭാരയ്യായിനോച്്ിയിനെ
ത്്ിയപര്ീതിനയഒത്്ിരിസ്
രനഹര്ത്നെയാണ്രകരളം
വരരവറ്്തം്.രൊഹൻ്്ൊെി
ന്്്"ഹെെഓഹെെ'അെക്്
മ്ള്്സിനിമികളിൽ്്പര്ീതിക്്്
രാൊനായി.രകരളംതനിക്്്
നൽ്്കിയസ്രനഹനമല്്ാംപര്ീ
തിതിരിനകനൽ്്കിയത്സവ്
ത്്ംശബ്്ത്്ില്നെ.2018ൽ

ക്ത്്ിനോെിച്്്വന്്പര്ളയത്്ിൽ്്രകര
ളംവിറങ്്െിച്്്നിന്്കാെം.മം്ഹബയി
ൽ്്നിന്്്നോച്്ിയിനെത്്ിയപര്ീതിപര്ള
യബാധിതപര്രേശങ്്നളല്്ാംസദ്്ർ്്ശിച്്്.
അന്്്നാട്്്കാർ്്ന്ക്പ്്ംരാെിഅഭിനയി
ച്്്തയാറാക്്ിയമെയാളംമയ്്സിക്ആ
ൽ്്ബം"മ്രന്്റിൊം'ഏനറപശ്ദ്്രനെിയി
ര്ന്്്.
രോകനത്്സ്ഖനപ്്ട്ത്്ാൻ്്ഇരപ്്ൾ്്

വീണ്്്ംപര്ീതിരാട്കയാണ,്ഹവറ്്ിെ
രോയസ്്സ്ക്ളിനെരട്്ാംക്്ാസ്കാരി
നകയ്റരോർ്്ജിനൊപ്്ം.ഈരോകഡ്ൗ
ൺ്്കാെത്്്ഓരോേിവസവം്ഓരോപ്
തിയരാട്്്യ്െയ്്ബിൽ്്അപ്രോഡ്നചയ്്ാ
നാണ്അമ്്യം്മകളം്ഒര്ങ്്്ന്്ത.്മം്
ഹബയിനെതിരക്്ിട്്സംഗീതജീവിത
ത്്ിനിെയിൽ്്നോച്്ിയില്ള്്മകള്മായി
നചെവഴിക്്ാൻ്്െഭിച്്അവസരംഭർ്്ത്്ാ
വിനം്മകൾ്്ക്്്നൊപ്്ംപര്ീതിജനതയക്്്്
സമർപ്്ിക്്്ന്്്.പര്ീതി ഭല്്യം്മകൾകകയേ്യം്കേതക്േ്ിങ്്ിൽ

കരതുൽ, ജാഗരുത
നയ്്ഡൽഹി:രാജയ്ത്്്നോവിഡ്19
ബാധിതര്നെഎണ്്ംക്തിച്്്യർന്്
രൊനെസംസ്്ാനങ്്ള്മായിരചർന്്്
ക്ട്തൽനെരെികൾക്്്രകപദ്്്ം.പര്
തിരോധപര്വർത്്നങ്്ൾവിെയിര്
ത്്്ന്്തം്ത്െർനെരെികൾസവ്ീക
രിക്്്ന്്തം്സംബധ്്ിച്്്പര്ധാനമ
പത്്്ിനരരപദ്്്രൊേിഇന്്്സംസ്്ാന
മ്ഖയ്മപത്്്ിമാര്മായിവിഡിനോരോ

ൺഫറൻസിങ്നെത്്്ം.രാജയ്ന്ത്
ഹവറസ്ബാധിതര്നെഎണ്്ംക്തി
ച്്്യര്ന്്തിന്വഴിവച്്തബ്െീഗ്ജ
മാഅത്്്സരമ്്ളനംസംബധ്്ി
ച്്്ംചർച്്യ്ട്്ാക്നമന്്ാണ്സ്
ചന.
നോവിഡ്പര്തിരോധത്്ിന്്്ഭാ

ഗമായിസർക്്ാർപര്ഖയ്ാരിച്്അെ
ച്്്പ്ട്്ൽഒരാഴച്രിന്്ിട്ര്പ്ഴാ

ണ്പര്ധാനമപത്്്ിയ്നെവിഡിനോ
രോൺഫറൻസ.്വിവിധസംസ്്ാന
അതിർത്്ികൾഅെച്്ത്അവശയ്
സാധനങ്്ള്നെനീക്്ന്ത്യ്ൾനപ്്
നെബാധിച്്ിട്്്ട്്്.ഇക്്ാരയ്വം്ഇ
ന്്്ചർച്്നചയര്തക്്്ം.
ക്െിരയറ്്നൊഴിൊളികൾക്ട്്മാ

യിസവ്ത്്ംനാട്കളിരെക്്്മെങ്്്
ന്്ത്പര്തിരോധപര്വർത്്നങ്്ൾ

ക്്്ട്്ാക്്്ന്്തിരിച്്െിയം്ചർച്്
നചയര്തക്്്ം.അവസാന24മണി
ക്്്റിൽ386രരർക്്്ക്െിരോഗം
കനട്്ത്്ിയതിന്രിന്്ാനെയാണ്
പര്ധാനമപത്്്ിരോഗംവിളിച്്ത.്അെ
ച്്്പ്ട്്ൽനിയപത്്്ണങ്്ൾെംഘി
ക്്്ന്്വർനക്്തിരരകർശനനിയമ
നെരെിയ്ട്്ാക്നമന്്്ംമ്ന്്റിയി
പ്്്ട്്്.

ഇന്്്പപ്ധാനമപത്്്ിമ്ഖയ്മപത്്്ിമാര്മായിവിഡിങൊകൊൺഫറൻസിങ്

ചികിത്്ാസംവിധാനങ്്
ൾനമച്്നപ്്ട്ത്്ാനം്
രാജയ്ംഊർജിതപശ്മ
ത്്ിൊണ.്ഇതിനായി
േക്്ിണനോറിയ,ജർ
മനി,ഹചനരാജയ്ങ്്ളി
നെഇത്്്യൻഎംബസി
കരോട്സഹകരിക്്ാ
വ്ന്്രമഖെകൾക
ന്ട്ത്്ാൻനിർരേശി
ച്്്.ഇവിനെനിന്്്സാ
രക്്തികസഹകരണ
ത്്ിനൊപ്്ംചികിത്്ാ

സാമപഗ്ികൾഅെിയത്്
രമായിവാങ്്ാനം്നിർ
രേശം.േക്്ിണനോറി
യയിൽനിന്്്രരിരോ
ധനാകിറ്്്കൾവാങ്്്
ന്്ത്രരിഗണനയില്
ട്്്.മ്ന്്്രാജയ്ങ്്ളം്
ഏനറക്്്നറകാരയ്ക്്മ
മായിനോവിഡിനനരന
രിട്്തിനാൊണ്ഇവര്
നെസഹായംരതട്ന്്
ത.്
രോഗബാധിതർക്്്

രവട്്ി5,000നറയ്ൽ
രവരോച്്്കളിൽആ
ശ്രപത്ിസംവിധാനം
സജ്്മാനയന്്്ആരോ
ഗയ്മപത്്്ാെയംഅറിയി
ചച.്വരം്േിവസങ്്ളി
ൽ20,000രോച്്്കളി
ൽക്െിഐനൊരെഷ
ൻസൗകരയ്നൊര്ക്്്ം.
ഇരൊനെ3.2െക്്ംരര
നരചികിത്്ിക്്ാൻസം
വിധാനമാക്നമന്്്ം
ആരോഗയ്മപത്്്ാെയം.

ബൈന,ജർമനി,ങൊറിയസഹായംകതടം്

24 മേ ർ ക്്്കട്ി 
രൊ വി ഡ ്
തിര്വനത്്പ്രം:സംസ്്ാന
ത്്്ഇന്്നെ24രരർ്്ക്്്നോ
വിഡ്സ്്ിരീകരിച്്തായിമ്ഖയ്
മപത്്്ിരിണറായിവിജയൻ.കാ
സർ്്രോഡ്ജില്്യിൽ്്നിന്്്ം12
രരർ്്ക്്്ംഎറണാക്ളംജില്്യി
ൽ്്മ്ന്്്രരർ്്ക്്്ം,തിര്വനത്്
പ്രം,ത്ശ്ർ,കണ്്്ർ്്,മെപ്്്റം
ജില്്കളിൽ്്രണ്്്രരർ്്ക്്്വീത
വം്രാെക്്ാട്ജില്്യിൽ്്ഒരാ
ൾ്്ക്്്മാണ്രോഗംസ്്ിരികരിച്്
ത.്ഇതിൽ്്ഒമ്്ത്രരർ്്വിരേശ
ത്്്നിന്്്വന്്വരാണ.്ബാക്്ി
യ്ള്്വർ്്ക്്്സമ്്ർ്്ക്്ത്്ില്
നെയാണ്രോഗംവന്്ത.്
തിര്വത്്പ്രത്്്രോഗം

സ്്ിരീകരിച്്മ്പ്്ത്കാരൻവീ
ട്്ിനെനിരീക്്ണത്്ിലം്61വ
യസ്ള്്യാൾ്്ജനറൽ്്ആശ്ര
പത്ിഐനൊരെഷൻ്്ചികിത്്
യില്മാണ.്ഇവനരഉെൻ്്നമഡി
ക്്ൽ്്രോനളജ്ആശ്രപത്ി
ഐനൊരെഷനിൽ്്പര്രവശി
പ്്ിക്്്ം.61വയസ്ള്്യാൾ്്ദ്
ബായ്എയർ്്രൊർ്്ട്്്ജീവനക്്ാ
രനാണ.്30വയസ്ള്്യാൾ്്
ഷാർ്്ജയിൽ്്നിന്്്വന്്താ
നണക്്ിലം്മനറ്്രാള്നെസമ്്
ർ്്ക്്ത്്ില്നെയാണ്രോഗംഉ
ട്്ായത.്
രകരളത്്ിൽ്്265രരർ്്ക്്ാ

ണ്ഇത്വനരരോഗബാധസ്്ി
രീകരിച്്ത.്ഇവരിൽ199രരർ
വിരേശത്്്നിന്്്വന്്വരം്ഏ
ഴ്രരർവിരേശികള്മായിര്
ന്്്.26രരർ്്രോഗമ്ക്്ിരനെി
ആശ്രപത്ിവിട്്്.
നിെവിൽ്്237രരരാണ്സം

സ്്ാനനത്്വിവിധആശ്ര
പത്ികളിൽ്്ചികിത്്യില്ള്്ത.്
1,64,130രരർ്്നിരീക്്ണത്്ി
ൊണ.്ഇവരിൽ്്1,63,508രരർ്്
വീട്കളിലം്622രരർ്്ആശ്ര
പത്ികളിലം്നിരീക്്ണത്്ിൊ
ണ.്123രരനരയാണ്ഇന്്നെ
ആശ്രപത്ിയിൽ്്പര്രവശിപ്്ിച്്
ത.്

തമിഴന്ാട്കനിഞ്്്,
ക്്ീരകർഷകർക്്്ആശവ്ാസം
തിര്വനത്്പ്രം:ക്ട്തൽ്്വ
ര്ന്്രാൽ്്കർ്്ഷകരിൽ്്നിന്്്
സംഭരിക്്ാൻ്്വീണ്്്ംമിൽ്്മ.
രാൽ്്മനപ്ാ്െിനിർമാണത്്ിൽ്്
നിന്്്തമിഴന്ാട്കമ്്നികൾ്്
രിൻ്്മാറിയതിനനത്െർ്്ന്്്ക
ഴിഞ്്േിവസംമിൽ്്മസംഭരണ
ത്്ിൽ്്നിയപത്്്ണങ്്ൾ്്വര്
ത്്ിയിര്ന്്്.
ഇന്്നെമ്ഖയ്മപത്്്ിരിണറായി
വിജയൻതമിഴന്ാട്മ്ഖയ്മപത്്്ി
എെപ്്ാെിരളനിസവ്ാമിയ്മായി
നെത്്ിയചർ്്ച്്യിൽ്്ഇക്്ാരയ്ം
ഉന്്യിച്്്.ത്െർ്്ന്്്തമിഴന്ാട്
സർ്്ക്്ാർ്്ഈരറാഡ്കമ്്നി
അധിക്തർ്്ക്്്നിർ്്രേശംന
ൽ്്ക്കയായിര്ന്്്.തമിഴന്ാട്
രാൽ്്എട്ക്്ാനമന്്റിയിച്്
രതാനെയാണ്പര്തിസധ്്ിക്്്
രരിഹാരമായത.്

മി
ൽ്്യക്്്്മിച്്ംവര്ന്്1,80,000
െിറ്്ർ്്രാെിൽ്്50,000െിറ്്ർ്്രാ
ൽ്്നപ്ാ്െിയാക്്ാനമന്്്ഈരറാ
ഡിനെആവിൻ്്ഫാകറ്്്റിഅറി
യിച്്തായിമ്ഖയ്മപത്്്ിരിണറാ
യിവിജയൻ്്.ഇക്്ാരയ്ത്്ിൽ്്ഇ
െനരട്്തമിഴന്ാട്മ്ഖയ്മപത്്്ിക്്്
അരദ്്ഹംനദ്്ിരറഞ്്്.
മെബാർ്്രമഖെയിൽ്്മിൽ്്മഇ
ന്്്മ്തൽ്്70ശതമാനംരാൽ്്
സംഭരിക്്്ം.ചർ്്ച്്കള്നെഅെി
സ്്ാനത്്ിൽ്്തമിഴന്ാട്ആവ്

ന്്പത്അളവിൽ്്രാൽ്്സവ്ീകരി
ച്്്രാൽ്്നപ്ാ്െിയാക്്ിസ്ക്്ി
ക്്ാൻ്്ധാരണയായി.ക്ൊനത
ആപധ്്്യിനെഗ്ണ്്്രിരെക്്്ം
രാൽ്്അയക്്്വാൻ്്ധാരണ
യായി.കഴിഞ്്മാസം8.5െ
ക്്ംെിറ്്ർ്്രാൽ്്മിൽ്്മരാ
ൽ്്നപ്ാ്െിയാക്്ിസ്ക്്ിച്്ിട്്്ട്്്.
ഇതിന്പ്റനമമിൽ്്മയ്നെരാ
ലം്മറ്്്ഉതര്ന്്ങ്്ളം്ക
ൺ്്സയ്്മർ്്നഫഡ്വഴിവിതര
ണംനചയ്്്ം.ജനങ്്ൾ്്ക്ട്ത
ൊയിരാലം്രാല്തര്ന്്ങ്്
ളം്വാങ്്ണം.ഇത്മ്െംക
ർ്്ഷകരിൽ്്നിന്്്ക്ട്തൽ്്രാ
ൽ്്രശഖരിക്്ാനാവം്.അധി
കംവര്ന്്രാൽ്്ആംഗൻ്്വാെി
കളിലം്ഇതരസംസ്്ാനനതാ
ഴിൊളികയ്ാംപ്കളിലം്ന
ൽ്്കാൻ്്നെരെിഎട്ക്്്ം.

രണ്്്കപർമരിച്്ത്യ്എസിൽ,ഒരാൾദ്ബായ്യിൽ
മം്ബബയിൽനിരീക്്ണത്്ിലിര്ന്്യാള്ങെ

മരണവം്ങൊവിഡ്മ്ലം

തോമസ്തേവിഡ്അതോകൻ രരീദ്

കൊവിഡക്ാലതത്്ക്്്സർക്്ാർപര്ഖയ്ാരിച്്സൗജനയ്തേഷൻവാങ്്്ന്്തിനായിമ്ത്്ക്ന്്ംതലബർജംക്ഷനികലകൊത്വിതരണതകപദ്്്ത്്ിൽ
എത്്ിയഉരതോക്്ാക്്ള്കെനീണ്്നിര.

പരീക്്ങവട്്ിച്്്രക്്്ി
സിബിഎസഇ്
എട്്് വരെ ഓൾ രര്ൊമോഷൻ

പരികോധന
രാജയ്വയ്ാപേം
നയ്്ഡൽഹി:രാജയ്നത്്നോ
വിഡ്ബാധിതര്നെഎണ്്
ത്്ിൽക്ത്്നനയ്ട്്ായവ
ർധനനിസാമ്േീനിനെതബ്
െീഗ്സരമ്്ളനത്്ിൽരനക്്ട്
ത്്വരിൽഹവറസ്ബാധക
നട്്ത്്ിയത്മ്െമാനണന്്്
രകപദ്്്ആരോഗയ്മപത്്്ാെയം.
ഇന്്നെഹവക്രന്്രംവനര
യ്ള്്24മണിക്്്റിനിനെ
386രരരിൊണ്രാജയ്ത്്്
രോഗംസ്്ിരീകരിച്്ത.്ഇ
രൊനെനൊത്്ംരകസ്കൾ
1,637ആയി.38രരർമരിച്്്.
നിസാമ്േീൻസരമ്്ളന

ത്്ിൽരനക്്ട്ത്്നിരവധി
രരർഅവര്നെസംസ്്ാന
ങ്്ളിൽതിരിനച്്ത്്ിയിട്്്ട്്്.
അവരിൽരെർക്്്ംരോഗം
സ്്ിരീകരിച്്്.സരമ്്ളനത്്ി
ൽരനക്്ട്ത്്വനരനയല്്ാംക
നട്്ത്്ാനം്രോഗവയ്ാരനം
തെയാന്മ്ള്്നെരെികൾ
സവ്ീകരിക്്ാൻസംസ്്ാനസ
ർക്്ാര്കരോട്നിർരേശിച്്ി
ട്്്ട്്്-ആരോഗയ്മപത്്്ാെയം
രോയി്്്്നസപക്ട്്റിെവ്അ
ഗർവാൾവാർത്്ാസരമ്്ളന
ത്്ിൽരറഞ്്്.തബ്െീഗ്
സരമ്്ളനത്്ിൽരനക്്ട്ത്്
1800രരർവിവിധആശ്ര
പത്ികളിലം്കവ്ാറഹ്്്ൻരക
പദ്്്ങ്്ളില്മായിനിരീക്്ണ

ത്്ില്നട്്ന്്്അരദ്്ഹംവയ്
ക്്മാക്്ി.
ഇതിനിനെ,മാർച്്ിൽനി

സാമ്േിൻമർക്്സിൽവന്്്
രൊയഎണ്്ായിരരത്്ളം
രരനരയം്കനട്്ത്്ാന്ള്്
കഠിനരരിപശ്മത്്ിൊണ്
രകപദ്്്-സംസ്്ാനസർക്്ാ
ര്കൾ.ഇവർസരമ്്ളനത്്ി
ന്രശഷംഎവിനെനോനക്്
രൊയി,ആര്മാനയല്്ാംസ
മ്്ർക്്ംപ്െർത്്ിഎന്്ത്
വെിയആശക്്യായിനിെനി
ൽക്്്കയാണ.്ഇന്്നെപ്െ
ർനച്്നാല്മണിരോനെമർ
ക്്സ്നകട്്ിെംപ്ർണമായിഒ
ഴിപ്്ിച്്്.നൊത്്ം2,361രരനര
യാണ്നകട്്ിെത്്ിൽനിന്്്മാ
റ്്ിയത.്ഇതിൽ617രരനര
നോരോണെക്്ണങ്്രോ
നെവിവിധആശ്രപത്ികളിൽ
പര്രവശിപ്്ിച്്ിട്്്ട്്്.ബാക്്ിയ്
ള്്വനരകവ്ാറഹ്്്നിൊക്്ി.
മർക്്സ്നകട്്ിെവം്രരിസര
വം്അണ്വിമ്ക്്മാക്്ിയി
ട്്്ട്്്.മർക്്സ്തെവൻമൗൊ
നസാേിന്പ്റരമമർക്്സ്
കമ്്ിറ്്ിയിനെഅഞ്്്രരർ
നക്്തിരരക്െിഡൽഹിനൊ
െീസ്രകനസട്ത്്്.രകർച്്
വയ്ാധിവയ്ാരനംതെയാന്ള്്
സർക്്ാർനിർരേശങ്്ൾെം
ഘിച്്്നവന്്താണ്ക്റ്്ം.

നയ്്ഡൽഹി:നോരോണഹവറസ്വയ്ാ
രനത്്ിന്്്രശ്്ാത്്െത്്ിൽമാറ്്ിവച്്
രരീക്്കൾനവട്്ിച്്്ര്ക്്ാൻസിബിഎ
സഇ്തീര്മാനം.10,12,ക്്ാസ്കളിനെ
രോർഡ്രരീക്്കൾ29പര്ധാനവിഷയ
ങ്്ൾക്്്മാപത്രമനെത്്്.ത്െർവിേയ്ാ
ഭയ്ാസത്്ിന്പര്രവശനംകിട്്ാൻഅനി
വാരയ്മായവിഷയങ്്ളിൽമാപത്ംരരീക്്.
അന്രോജയ്മായസാഹചരയ്ംഒര്ങ്്്
രപ്്ൾമ്ൻക്ട്്ിഅറിയിച്്ാവം്ഈര
രീക്്നെത്്്കനയന്്്മാനവവിഭവരശ
ഷിമപത്്്ിരരമഷ്നൊപക്ിയാൽനിഷാക്്്
രറഞ്്്.ബാക്്ിവിഷയങ്്ളിൽരോർ
ഡ്രരീക്്യ്ട്്ാവില്്.അവയ്നെഅസ
സന്മ്്്്സംബധ്്ിച്്്രിന്്ീട്നിർരേശ
ങ്്ള്ട്്ാവം്.വിരേശരാജയ്ങ്്ളിൽസി
ബിഎസഇ്യ്നെഇനിയ്ള്്രരീക്്കൾ
നെത്്ില്്.ഇത്സംബധ്്ിച്്്ള്്വിശ
ോംശങ്്ളം്രിന്്ാനെഅറിയിക്്്ം.

ഇടപെടണം:ഹൈമക്ട്തി
എം.  ആ  ർ.  സി. പ  ണി  ക്്  ർ   
നകാച്്ി:കർണാെകംഅതിർ
ത്്ിത്റക്്്ന്്പര്ശന്ത്്ി
ൽരകപദ്്്സർക്്ാർഉെൻഇെ
നരെണനമന്്്ംരോഡ്ത്റ
ക്്ാന്ള്്നെരെിസവ്ീകരി
ക്്ണനമന്്്ംഹഹര്ക്െ
തി.രേശീയരാതഅെയക്്്ാ
ൻകർണാെകത്്ിന്അധി
കാരമിനല്്ന്്്ംവിെനപ്ട്്്
മനഷ്യ്ജീവൻനഷ്്നപ്െ്ാൻ
ഇെയാക്്രന്തന്്്ം
ഇെക്്ാെഉത്്രവിൽ
രോെതിനിർരേശിച്്്.
രനരന്ത,്നിെരാെിൽഉറ
ച്്്നിന്്കർണാെകന്ത്
രോെതിനിശിതമായിവിമർ
ശിച്്ിര്ന്്്.മന്ഷയ്ജീവന്്്
പര്ശന്മാണ്ഇനതന്്്ംക്ട്
തൽനീട്്ിനക്ാ്ണ്്്രരാകാ
നാവിനല്്ന്്്ംരകാെതിരറ
ഞ്്്.
നോരോണഭീതിനയത്്്െർ
ന്്്കാസർരോട,്കണ്്്ർജി
ല്്കളിൽനിന്്്ള്്ആറ്രോ
ഡ്കളാണ്കർണാെകംകഴി
ഞ്്യാഴച്അെച്്ത.്വിേഗധ്

ചികിത്്കിട്്ാനതകാസർ
ര്ക്ട്നിന്്്ള്്ആറ്ജീവ
ന്കൾനൊെിഞ്്്.നസപക്ട്്
റിതെചർച്്കൾഇര്സം
സ്്ാനങ്്ളം്നെത്്ിനയക്്ി
ലം്കർണാെകംവഴങ്്ിയില്്.
അതിർത്്ികൾഅെച്്ത്
സംബധ്്ിച്്വാർത്്കള്നെ
അെിസ്്ാനത്്ിൽഹഹ
ര്ക്െതിസവ്രമധയാആണ്
രകനസട്ത്്ത.്
മധയ്സ്്ചർച്്നെത്്ിരണ്്്
േിവസത്്ിനകംഅറിയിക്്ാ
നമന്്്രകപദ്്്സർക്്ാർഅറി
യിനച്്ക്്ിലം്ഡിവിഷൻനബ
ഞ്്്സമ്്തിച്്ില്്.അവശയ്
സാധനങ്്ള്നെനീക്്ത്്ിന്
രവനറ വഴിയ്നട്്ന്്്ംഅവ
ർവീഡിരോരോൺഫറൻ
സില്നെനെന്്വാേത്്ിൽ
രറഞ്്്.ഇര്സംസ്്ാന
ങ്്ള്നെയം്ചീഫ്നസപക്ട്്റി
മാര്നെചർച്്യില്നെതർ
ക്്ത്്ിന്രരിഹാരംകാണാ
ൻരകപദ്്്ംപശ്മംനെത്്്ന്്്
നട്്ന്്്രകപദ്്്സർക്്ാരി
ന്്്അഭിഭാഷകൻഅറിയി

നച്്ക്്ിലം്രോെതിവഴങ്്ി
യില്്.
നകാവിഡ്ബാധിതപര്രേശ
മായകാസർരഗാരഡക്്്ള്്
അതിർത്്ിരാതത്റക്്ാ
നാവിനല്്ന്്്കർണാെകഅ
ഡവ്രക്്റ്്്ജനറൽഅറിയി
ച്്്.സംസ്്ാനങ്്ൾതമ്്ില്
ള്്പര്ശന്മായതിനാൽസ്
പര്ീംരകാെതിഹർജിരരിഗ
ണിക്്്ന്്താകം്ഉചിതനമ
ന്്വാേവം്രകാെതിഅംഗീ
കരിച്്ില്്.മംഗൊപ്രര്ത്
ക്്്രരാക്ന്്വാഹനങ്്ൾ
അണ്വിമ്ക്്മാക്്ാംഎ
ന്്ത്ഉൾനപ്്നെയ്ള്്നിർ
രേശങ്്ൾരകരളംമ്രന്ാ്ട്്്
വനച്്ക്്ിലം്അന്ക്െമായ
നിെരാെല്്കർണാെകയ്നെ
ഭാഗത്്്നിന്്്ട്്ായത.്രക
രളത്്ിൽനിന്്്ള്്വനരചി
കിത്്ിക്്ാൻതയാറാനണ
ന്്്കാണിച്്്മംഗൊപ്ര
ന്ത്ആശ്രപത്ികൾനൽ
കിയകത്്്ഉൾനപ്്നെയാണ്
രകരളംരകാെതിയിൽസതയ്
വാങമ്്െംസമർപ്്ിച്്ത.്മെമര്ൊ വാർത്്

തബ്ലീഗ്സമമ്ള്നം

തബ്െീഗ,്ക്െിരയറ്്നൊഴിൊളിപര്ശന്ങ്്ൾചർച്്യാകം്

പര്തിരോധപര്വർത്്നങ്്ൾക്
ട്തൽകാരയ്ക്്മമാക്്്ന്്തിന്്്
ഭാഗമായിഡൽഹിയിനെതബ്െീഗ്
സരമ്്ളനത്്ിൽരനക്്ട്ത്്വര്
നെസംസ്്ാനംതിരിച്്്ള്്രട്്ിക
യം്രകപദ്്്ംപ്റത്്്വിട്്്.
തമിഴന്ാട1്,500,നതെക്്ാന1,000,
ആപധ്്്പര്രേശ്711,അസം456,ക
ർണാെക342,രകരളം300,മഹാരാ
ഷ്പെ്157,ഉത്്ർപര്രേശ്157,ഹരി

യാന125,മധയ്പര്രേശ്107,ഛത്്ി
സഗ്ഡ1്01,ഗ്ജറാത്്്93,ജമ്്്ക
ശമ്ീർ88,ബിഹാർ86,രശ്്ിമബം
ഗാൾ73,ഝാർഖണ്്്46,ഉത്്രഖ
ണ്്്26,രാജസ്്ാൻ22,ആൻഡ
മാൻ-നിരക്്ബാർ21,ഹിമാചൽ
പര്രേശ1്7,ഒഡീശ15,മണിപ്്്ർ14,
രഞ്്ാബ്9,പ്ത്രച്്രി9,രമഘാെ
യ7എന്്ിങ്്നനയാണ്രനക്്ട്
ത്്വര്നെഎണ്്ം.

തബ്ലീഗ:്കേരളത്്ിൽനിന്്്
പങക്ട്ത്്്ത്300കപർ

അരിയിൽ എന്്് അകലം... 
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കോഴിക്ക്ട്:കൊവിഡ്19ഭീ
തിൊരണംജനങ്്ൾആശ്
പഗ്തിെളിലകൊൊൻമെിക്്്
ന്്സാഹചര്യത്്ിലകോക്റ്്
ർമാര്മായി കെേി ൌൺസി
േിങിന്ംവാടസ്്ആപ്്ിലനിർ
കേശങ്്ൾകതൊന്ംസൗെര്യ
കൊര്ക്്ി കോക്റ്്ർമാര്കെ
ക്ട്്ായ്മെള്ം ആശ്പഗ്തിെ
ള്ംരംരത്്്.സംഘെനെള്കെ
ബാനറില്ം അല്്ാകതയ്ം
കോക്റ്്ർമാർ കൊത്ജനങ്്
ൾക്്് വാട്്്സ്ആപ്്ില്കെ ഉപ
കേശ നിർകേശങ്്ൾ നലക്
ന്്്ണ്്്.കൊവിഡ്19ചിെിത്്
യ്ം ഗ്പതികോധ ഗ്പവർത്്ന
ങ്്ള്ം നിറഞ്്് നിലക്്്

ക്പ്ൾമറ്്്പേവിധഅസ്ഖ
ങ്്ളാല ബ്ദ്്ിമ്ട്്്ന്്വർക്്്
ഏകറ ആശ്വാസെരമാണ്
കോക്റ്്ർമാര്കെവാട്്്സ്ആ
പ്്്കസവനം.ക്റ്്യ്ാെികോട്്റിക്്
ബികേഅംരങ്്ളായകോക്റ്്
ർമാർ കചർന്്് ഇത്്രകൊര്
സംവിധാനംആരംഭിച്്ിട്്്ണ്്്.
കോണില്കെയ്ംവാട്്്സ്ആ
പ്്ില്കെയ്ംആവശ്യക്്ാർക്്്
ഉപകേശ- നിർകേശങ്്ൾ കത
ൊം.വിവിധവിഭാരംകോക്റ്്
ർമാര്കെകസവനംവാട്്്സ്ആ
പ്്ില്കെേഭ്യമാണ്.ന്റ്െണ
ക്്ിനാള്െൾഈസൗെരയ്ംഉ
പകോരക്പ്ട്ത്്്ന്്്മ്
ണ്്്.സംഘെനെള്കെ ബാനറി

േല്്ാകതഉപകേശനിർകേശങ്്
ൾകോണില്ംവാട്്്സ്ആപ്്ി
ല്ംനലക്ന്്കോക്റ്്ർമാര്
ണ്്്.സ്്ിരമായിചിെിത്്കത
ട്ന്് കോരിെൾക്്് ചിെിത്്
മ്െങ്്ാതിരിക്്്െ എന്് േ
ക്്്യക്ത്കെയാണ് ആശ്പ
ഗ്തിെൾകോഷ്യലമീഡിയയ്
കെ സാധ്യത ഉപകോരക്പ്ട്
ത്്്ന്്ത്.ഇകോകോപ്്ംചിേ
ആശ്പഗ്തിെൾആള്െൾക്്്
ഉപകേശനിർകേശങ്്ൾകതൊ
ൻകൊത്വായവാട്്്സ്ആപ്്്
നമ്്റ്െള്ംനലക്ന്്്. കോ
രഗ്പതികോധകശഷിക്റഞ്്
വകരയാണ്കോകോണമവ
റസ്ഗ്ര്തരമായിബാധിക്്്

െകയന്്തിനാലസ്്ിരമായി
ചിെിത്് കതട്ന്് അത്്ര
ത്്ില്ള്്വരിലഭ്രിഭാരവ്ം
കോസ്പിറ്്േികേക്്് കൊയി
ചിെിത്് കതട്ന്്ത്നിർത്്ി
യിരിക്്്െയാണ്.കനരക്ത്
ചിെിത്് കതെിയതിക്ന്് ശീട്്ി
കോപ്്ം ഇന്്ക്ത് അവസ്്
യ്ം അകോകോപ്്ം മക്റ്ക്ത്
ക്്ില്ം റികൊർട്്് ഉക്ണ്ക്്ില
അത്ം വാട്്്സ്ആപ്്് കചയ്്ാ
നാണ്ആശ്പഗ്തിെൾആവ
ശ്യക്പ്ട്ന്്ത്. കോഴിക്ക്ക്ട്
മിംസ്, വെെരയികേ സിഎം
ത്െങ്്ിനിരവധിആശ്പഗ്തി
െൾ ഇങ്്കന കോരിെൾക്്്
ചിെിത്്ാനിർകേശങ്്ൾനല

ക്ന്്്ണ്്്. സാമ്ഹിെ അെ
േംപാേിക്്്െകയന്്ത് കൊ
വിഡ്19പെര്ന്്തികനഗ്പതി
കോധിക്്്ന്്തിന്ള്്ഗപ്ധാന
ൊരയ്മാവ്കപ്്ൾതകന്്സ്്ി
രമായിചിെിത്്നലെിയവർ
ക്്്അത്ത്െർന്്്ംേഭ്യമാക്്്
െഎന്്ത്ംഏകറഗ്പധാനമാ
കണന്്് ആശ്പപഗ്തി അധി
ക്തർ പറയ്ന്്്. കൊവിഡ്
19കെരളത്്ിലറികൊർട്്്കച
യ്തത്മ്തലആശ്പഗ്തിെളി
കേ തിരക്്് രണ്യമായി ക്റ
ഞ്്ിട്്്ണ്്്.കോരിെൾക്റവാ
യതിനാല പേ കോക്റ്്ർമാ
ര്ംകോരിെകളകോക്്്ന്്സ
മയംകവട്്ിക്്്റച്്ിട്്്മ്ണ്്്.

രോഗികൾക്്്ആശ്വാസമായി
രോക്റ്്ർമാര്ടെനവമാധ്യമരസവനം

കപരാഗ്മ്്:കോവിഡ്-19മഹാ
മാരിഗ്പതികോധഗ്പവർ്്ത്്ന
ങ്്ൾ്്ക്്് കവണ്്ി മ്ഖ്യമഗ്ത്്ി
യ്കെദ്രിതാശ്വാസനിധിയി
കേക്്്വെക്്്മ്്ാട്ഹയർ്്കസ
ക്്ണ്്റിസ്ക്ളികേമഴ്വൻ്്
അധ്യാപെര്ംജീവനക്്ാര്ം
ഒര് മാസക്ത് ശമ്്ളം ന
ല്്ക്ം.സ്ക്ൾ്്മാകനജ്കമന്്്്
െമ്്ിറ്്ിഅംരങ്്ള്കെഒര്മാ
സക്ത്വര്മാനമെക്്ം38.65
േക്്ംര്പസംഭാവനകചയ്്്
ന്്തിന്ള്് സമ്്തപഗ്തം
കോഴില്്-എക്മസസ്മഗ്ത്്ി

െി.പി രാമക്ഷ്ണന്അയച്്്
കോട്ത്്്. ജീവനക്്ാര്കെ
ശമ്്ളം37,87,751ര്പയ്ംമാ
കനജ്കമന്്്് െമ്്ിറ് ്ിഅംരങ്്
ള്കെ വെ 77,325 ര്പയ്മാ
ണ്ണ്്ാവ്െ. മാകനജർ്് കെ.
വിക്ഞ്്ിക്്ണ്്ൻ്്,ഗ്പിൻ്്സി
പ്്ല്്ആർ്്.ബിെവിത, ഗ്പധാ
നാധ്യാപെൻ്്കെ.എംഅബ്്്
ള്്,റ്്് ്ാഫ്കസഗ്െട്്റിവി.െിര
തി എന്്ിവർ്് ഇെകപട് ്്
നെത്്ിയക്െിയാകോചനയ്
കെഅെിസ്്ാനത്്ിോണ്തീ
ര്മാനം.

ദ്രിൊശ്വാസം:
വടക്്്മ്്ാട്എച്്്എസ്എസ്
38,65ലക്്ംനൽ്്ക്ം

കതഞ്്ിപ്്ം:മ്ന്്ിയ്ർപഞ്്ാ
യത്്ികേകേശീയപാത പ െി
ക്്ല-അങ്്ാെിയികേകറഷ
ൻെെയിലസർക്്ാർനിർക്ദ്
ശംേംഘിച്്്കറഷൻവിതരണം
കചയ്തതായിആക്ക്പം.കറ
ഷൻവാങ്്ാൻവര്ന്്വർക്
ട്്ംക്ൊകോനിശ്്ിതംഅെ
േംപാേിക്്ണകമന്്സർക്്ാ
റിക്ന്്െർശനനിർക്ദ്ശമാണ്
േംഘിക്്ക്പ്ട്്ിരിക്്്ന്്ത്. കറ

ഷൻ വാങ്്ാൻ എത്്ിയവർ
നിശ്്ിത അെേം പാേിക്്ാ
കതഅട്ത്്ട്ത്്്മാസ്കോ
മറ്്്സ്രക്്ാെവചങ്്കൊധ
രിക്്ാകതനീണ്്നിരയായിനി
ന്്ാണ്കറഷൻവാങ്്ിയകത
ന്്്ആകോപണം.സർക്്ാറി
ക്ന്്സന്്ദ്്വളണ്്ിയർഗ്ര്പ്്ി
ലരജിറ്്്്ർകചയ്തകവാളന്്്ി
യർമാരല്്ഇവികെകറഷൻവി
തരണത്്ിന് സ ഹായിക്്ാ

കനത്്ിയകതന്്്ം നാട്്്ൊർ
വ്യക്്മാക്്ിയത്. കറഷൻവാ
ങ്്ാകനത്്്ന്്ഗ്ണകോക്്ാ
ക്്ൾക്്് മണിക്്്റ്െകൊളം
നിശ്്ിത അെേം പാേിക്്ാ
കതെ്യ്വിലനിലക്ക്ണ്്അ
വസ്്യാണ്ണ്്ായത്.ഇവികെ
കറഷൻവിതരണംക്റച്്്ക്
െി േഘ്െരിക്്ണകമന്്ാണ്
ഗ്ണകോക്്ാക്്ള്കെ ആവ
ശ്യം.

സരക്്ാരനിരര്ദ്ശംലംഘിച്്്രേഷൻ
കടകളിൽജനങ്്ൾ

ഞദശീയരാെരടിക്്ൽഅങ്്ാടിയിളേഞേഷൻകടയിൽനിശ്്ിെഅകേംരാേിക്്ാളെകയ്്വി
ൽനിൽക്്്ന്്കാർഡ്ടമകൾ

മാസക്്വിതരണംകചയത്.്തി
ര്രങ്്ാെി:മേഫ്കെയർകമ
ഡിക്്ിനിക്്്ംഹിനിക്സ്ഫൗ
കണ്്ഷന്ംസംയ്ക്്മായിതി
ര്രങ്്ാെി,കവങ്്ര കപാേീസ്

കറ്്്്ഷന്െളില മാസക്്െൾ
വിതരണംകചയത്.്കൊയത്ീൻ
മ്ന്്ിയ്ർ,മ്ഹമ്്ദ്സഹീർ,സ
േീംവെക്്ൻ,ഉസമ്ാൻൊച്്െി,
ഷാഫിഎന്്ിവർപകക്്ട്ത്്.്

െിര്രങ്്ാടിളരാേീസ്ഞറ്്്്ഷനിൽളൊയെ്ീൻമ്ന്്ിയ്ർമാസക്്
ഞോകസ്്ജകമാറ്ന്്്

കതഞ്്ിപ്്േം : മ്ന്്ിയ്ർ പ
ഞ്്ായത്്ികേതാകഴകചളാരി
കറഷൻ െെയില കറഷൻ വാ
ങ്്ാകനത്്ിയവര്കെസഞ്്ിെ
ൾവരിയായ്വച്്ത്മാത്െയാ
യ.്കറഷൻവാങ്്ാൻഎത്്ിയ
വർസഞ്്ിവരിയിലകവച്്്മാ

റിനിന്്.്ഷൻൊർഡ്ഉെമകയ
വിളിക്്്ന്് മ്റയ്ക്്് കറഷൻ
വാങ്്ിക്്്ന്് രീതിയാണ് നെ
ന്്ത.്ഇത്തിക്്്ംതിരക്്്ംഒ
ഴിവാക്്ാൻഏകറസഹായെര
മായി.ഇത്ഏകറമാത്െപരമാ
കണന്്ഭിഗപ്ായം.

രേഷൻസഞ്്ികൾവരിയിൽ
വച്്്മാത്കയായി

ൊളഴഞേൊരിയിൽഞേഷൻവാങ്്ാനായിസച്്ികൾവരിയായി
ളവച്്ഞപ്്ൾ

ഞോഴിഞക്്ട്നഗരത്്ിളേളെര്വ്നായക്്ൾക്്്ഭക്്ണംനൽകിയഞപ്്ൾ

സൗ ജ ന്യ ഭേ ഷ ന്് 
മാ സാ വ സാ നം വ രര
ല േി ക്്്ം
കോഴിക്ക്ട്:സർ്്ക്്ാർ്്നി
ർ്്കേശഗ്പൊരം20വകരയ്ം
എക്ത്ക്്ില്ംൊരണവശാല്്
കറഷൻ്്വാങ്്ാൻ്്െഴിയാത്്
വർ്്ക്്്ഈമാസാവസാനംവ
കരയ്ംസൗജന്യകറഷൻ്്വി
തരണംനെത്്്കമന്്്ജില്്ാ
സമ്ല്ഓഫീസർ്്അറിയിച്്്.
കറഷൻ്്ൊർ്്ഡ്നമ്്ർ്്ഗ്പൊര
മ്ള്്വിതരണംഅഞ്്ാംതി
യ്്തി്ക്്്കശഷവ്ംത്െര്ം.എ
ല്്ാൊർ്്ഡ്െമെൾ്്ക്്്ംന
ല്്ൊന്ള്്കറഷൻ്്സാധന
ങ്്ൾ്്സ്ക്റ്ക്്്ള്്തിനാല്്
ആള്െൾ്്ക്ട്്മായിെെയില്്
എക്ത്ണ്്ആവശ്യമിക്ല്ന്്്ം
ഓഫീസർ്്അറിയിച്്്.

സ്്്്ാ ഫ് ഭന ഴ് സ് 
ക് ടി ക്്ാ ഴ്ച
കോഴിക്ക്ട്:ൊക്്്ർ്്ഗ്രാമപ
ഞ്്ായത്്ികേപി.സിപാേം
ഗ്പാഥമിെആകോര്യകെഗ്ദ്്
ത്്ില്്റ്്്്ാഫ്കനഴ്സികനനി
യമിക്്്ന്്തിന്ഏഴിന്ഉച്്
യ്ക്്്12.30ന്ക്െിക്്ാഴ്ചന
െത്്്കമന്്്കമഡിക്്ല്്ഓഫീ
സർ്്അറിയിച്്്.കോൺ്്:0495
2260232.
പ രി ഭോ ധ ന ന ട ത്്ി
കോഴിക്ക്ട്:അമിതവിേ,െ
രിഞ്്ത്്,പ്ഴ്ത്്ികവയ്പ്എ
ന്്ിവതെയ്ന്്തിന്ജില്്ാെേ
ക്റ്്റ്കെനിർ്്കേശഗ്പൊരംവെ
െരതാല്ക്്്സമ്ല്ഓഫീ
സില്്ര്പീെരിച്്സ്െ്വാഡ്വ
െെരൌൺ്്,മാർ്്ക്്റ്്്,ആയ
ക്ഞ്രി,െെകമരി,താകഴഅ
ങ്്ാെിഎന്്ിവിെങ്്ളില്്പരി
കോധനനെത്്ി.വ്യാപാരിെ
ൾ്്പച്്ക്്റിയ്കെവിേക്റച്്
തായിെക്ണ്ത്്ി.
തക്്ാളിയ്കെവിേ15ര്പ
യ്ംപച്്മ്ളക്40ര്പയ്ംബീ
റ്്്റ്ട്്്30ര്പയ്ംൊരറ്്്40ര്
പയ്മായിക്റഞ്്്.കോഴിയ
റച്്ികൊത്്വ്യാപാരിെൾ്്20
ര്പകോളംവിേക്റച്്തിനാ
ല്്വെെരയില്്കോഴിയിറച്്ി
യ്കെവിേ100ര്പയായിക്
റഞ്്്.
മാ സ് ക്്് ക ള്് ന ൽ്്കി
കോഴിക്ക്ട്:ജില്്യില്്കോ
കോണഗ്പതികോധഗ്പവർ്്ത്്
നത്്ില്്ഏർ്്ക്പ്ട്്ിരി്ക്്്ന്്
ജീവനക്്ാർ്്ക്്്വിതരണംകച
യ്്്ന്്തിനായികെരളരസറ്്
ഡ്ഓഫീകസഴ്സ്യ്ണിയൻ്്
കോഴിക്ക്ട്ജില്്ാെമ്്ിറ്്ി
2000ഗ്െിപ്്ിൾ്്കേയർ്്മാസ്ക്്്
െൾ്്നല്്െി.മാസ്ക്്്െൾ്്ക്്്
ക്്ാമംകനരിട്ന്്തായവാ
ർ്്ത്്കയത്െർ്്ന്്ാണ്നെപെി.
കെ.ജി.ഒ.യ്കോഴിക്ക്ട്ജി
ല്്ാെമ്്ിറ്്ിഗ്പസിഡന്്്്കോ.
യ്.എസ്.ജിജിത്്്ജില്്ാെേ
ക്റ്്ർ്്ക്്്മെമാറി.ജില്്ാകസ
ഗ്െട്്റികെ,പിരാജൻ്്,എ.അ
സ്മത്്്ളളഖാൻ്്,കബബിനാ
പ്്ളളിത്െങ്്ിയവർ്്പക്ക്ട്
ത്്്.

രകാ വി ഡ് ചി കി ത്്
പ് ര്്ണ മാ യി 
രമ ഡി ക്് ൽ്് 
ഭോ ഭേ ജി ഭല ക്്് മാ റ്്ി
കോഴിക്ക്ട്:കോഴിക്ക്ട്
ബീച്്്ആശ്പഗ്തിയില്്േഭ്യമാ
യിര്ന്്കൊവിഡ്19ചിെി
ത്്പ്ർ്്ണമായികോഴിക്ക്ട്
കമഡിക്്ല്്കോകളജികേക്്്
മാറ്്ിയതായിജില്്ാകമഡിക്്
ല്്ഓഫീസർ്്കോ.ജയഗ്ശീവി.
അറിയിച്്്.കനരക്ത്ബീച്്്
ആശ്പഗ്തിയില്്േഭിച്്്കോ
ണ്്ിര്ന്്മക്റ്ല്്ാചിെിത്്െ
ള്ംത്െർ്്ന്്്േഭിക്്്ന്്താ
കണന്്്ംകൊത്ജനങ്്ൾ്്ഇ
ത്ഉപകോരക്പ്ട്ത്്ണകമ
ന്്്ംഡി.എം.ഒഅറിയിച്്്.

കോഴിക്ക്ട്: കൊവിഡ് 19 മായിബന്്ക്പ്ട്്്
കോഴിക്ക്ട്ജില്്യില്്ആകെ21,485കപർ്്നി
രീക്്ണത്്ില്ള്്തായിജില്്ാകമഡിക്്ല്്ഓ
ഫീസർ്്കോ.വിജയഗ്ശീഅറിയിച്്്.കമഡിക്്ല്്
കോകളജില്്ചിെിത്്യില്ള്്23കപരാണ്ആ
കെആശ്പഗ്തിയില്് നിരീക്്ണത്്ില്ള്്ത്.
ഇവരില്്9കപർ്്ഇന്്്പ്ത്തായിഅഡ്മിറ്്ായ
വരാണ്. 11 ഗ്സവസാമ്്ിൾ്് പരികോധനയ്ക്്്
അയച്്ിട്്്ണ്്്.ആകെ 268സാമ്്ിള്െൾ്് പരി
കോധനയക്്്യച്്തില്്254എണ്്ത്്ികന്്്ഫേം
േഭിച്്്.ഇതില്്െിഴക്ക്ത്്്സ്വകേശിനിയായ
സ്ഗ്തീകയഅസ്ഖംകഭേമായിആശ്പഗ്തിയില്്
നിന്്് ഡിസ്ചാർ്്ജ്്് കചയ്തിട്്്ണ്്്. ഇകോകെ
അഞ്്്കോഴിക്ക്ട്സ്വകേശിെള്കെകൊസിറ്്ീ
വ്കെസ്െളാണ്ജില്്യില്്അവകശഷിക്്്ന്്
ത.്ഇന്്്ംജില്്യില്്പ്തിയകൊസിറ്്ീവ്കെസ്
െളില്്.ഇനി14കപര്കെപരികോധനഫേംക്
െിേഭിക്്ാൻ്്ബാക്്ിയ്ണ്്്.ആകോര്യവക്പ്്്മ
ഗ്ത്്ിയ്ംആകോര്യവക്പ്്്ഡയറക്റ്്റ്ംജില്്യി

കേഗ്പധാനആശ്പഗ്തിസ്ഗ്പണ്്്മാർ്്,സാമ്
ഹയ്ആകോരയ്കെഗദ്്്ംകമഡിക്്ല്്ഓഫീസർ്്മാർ്്
എന്്ിവര്മായിനെത്്ിയവീഡികോകോൺ്്ഫ
റൻ്്സില്കെ കൊവിഡ്19 മായി ബന്്ക്പ്ട്്്
സ്്ാപനങ്്ളില്്സജ്്മാക്്ിയഗ്െമീെരണങ്്
ൾ്്വിേയിര്ത്്്െയ്ംനെപ്്ിോകക്്ണ്്മ്കന്്
ര്ക്്ഗ്പവർ്്ത്്നങ്്കളക്്്റിച്്്വിശേീെരിക്്്
െയ്ംകചയ്ത്.കോൺ്്ഫറൻ്്സില്്ജില്്ാകമ
ഡിക്്ല്്ഓഫീസർ്്കോ.ജയഗ്ശീ.വി.,ജില്്ാസ
ർ്്മ്വ്േൻ്്സ്ഓഫീസർ്്കോ.ആശാകേവി,ഡി.
പി.എം. കോ. നവീൻ്്.എ. എന്്ിവർ്് പക്ക്ട്
ത്്്.മാനസിെസംഘർ്്ഷംക്റയ്ക്്്ന്്തിനാ
യിജില്്ാമാനസിൊകോര്യപദ്്തിയ്കെെീഴി
ല്്കമനറ്ല്്കഹല്്ത്്്കഹല്്പ്്്മേനില്കെ16
കപർ്്ക്്്ഇന്്്ൌൺ്്സിേിംഗ്നല്്െി.ക്ൊകത
മാനസിെസംഘർ്്ഷംേഘ്െരിക്്്ന്്തിക്ന്്
ഭാരമായി201കപർ്്കോണില്കെകസവനംകത
െി.കോഷ്യല്്മീഡിയയില്്ക്െിയ്ള്്കോധവ
ല്്ക്്രണംത്െർ്്ന്്്വര്ന്്്.

കോഴികക്്ട്നിരീക്്ണത്്ില്ള്്ത്21,485കേര്്;
ഒ രാ ള്്ക്്് അ സ് ഖം ഭേ ദ മാ യി

കതഞ്്ിപ്്േം:കോക്ഡൗൺ
ൊരണംകോേിക്്്കൊൊൻ
സാധിക്്ാത്്150ലപരംവീട്
െളികേക്്്അത്യാവശ്യസാധ
നങ്്ൾഎല്്ാം ഉൾകപട്ത്്ി
െിറ്്്വിതരണംനെത്്ി.പള്്ി
ക്്ല പഞ്്ായത്്് പതിന
ഞ്്ാംവാർഡ്മ്സ്േിംയ്ത്്്
േീഗ്െമ്്റ്്ിയ്കെകനത്തവ്ത്്ി
ോണ്മാത്ൊപരമായറിേീഫ്
വിതരണംനെന്്ത്.രണ്്്േക്്
ക്ത്ളംചിേവ്വര്ന്്റിേീ
ഫ് െിറ്്് ഗ്പയാസമന്ഭവിക്്്
ന്്വരികേക്്്എല്്ാസ്രക്്ാ
മാനേണ്്ങ്്ള്ംപാേിച്്്കനരി
ട്്്എത്്ിച്്്നലെി.കെപിമ്

സ്തഫതങ്്ൾഉദ്ഘാെനംകച
യ്ത്.കോവിഡ്ൊരണംഇവി
കെക്ട്ംബനാഥന്്ാർ കോേി
ക്്്കൊവാത്്തിനാലക്ട്ം
ബം ഗ്പയാസക്പ്ട്ന്്ത്െണ
ക്്ില എട്ത്്താണ് യ്ത്്്
േീഗ്റിേീഫിന്മ്ന്്ിട്്ിറങ്്ിയ
ത്.സി.അസീസ്,എം.അബ്്്ല
ഖാേർ, കെ.േിയാഖത്്ി, മ്
സ്തഫപള്്ിക്്ല,കെ.െി.ഫി
കോസ്, കെ.മ്ജീബ്, സി.കെ
അബ്്ാസ്,സി.സ്മബർ,കെ.
ഹസൻ,െി.അഷ്റഫ്െി,ജാഫർ
അേി,എ.പിനൗഫല,ജ്മന
സ്,സി.കെബഷീർഎന്്ിവർ
കനത്ത്വംനലെി.

കിറ്്്വിെരണംതെയ്ത്

ബാല്കശ
രി: കെ
കോണ
ൊേ
ക്ത് അ
തിജീവി
ക്്്ന്്തി
നായിശാ
രീരിെ
അെേം
പാേിച്്്
സാമ്ഹ്യ
ഒര്മകോ
കെവീട്െ
ളിലെഴി
യ്ന്് വി
േ്യാർഥിെ
ൾക്്്
മനപ്
ണി വിെ
സത്്ിന്
അവസര
കൊര്ക്്ി ജില്് എൻഎസ്എ
സ്കസല.വീട്്ികേവിരസതമാ
റ്്്ന്്തിനായിപ്തിയമനപ്
ണിെൾ രക്്ിതാക്്ള്കെ സ
ഹായക്ത്കെ വിേ്യാർഥിെൾ
കനെികയട്ക്്്ം.പാചെം,തയ്്
ല,ശ്ചീെരണസാധനങ്്ള്
കെനിർമാണം,മജവക്ഷി,
പ്ക്ത്ട്്നിർമാണം,മജവ
വളങ്്ള്കെയ്ംെരൌശേവ
സ്ത്ക്്ള്കെനിർമാണം,കപ
യിന്്്ിംഗ്, മത്്്യംവളർത്്ല,

ഔഷധകത്്ട്്നിർമാണം,നാ
ട്്റിവ്കശഖരണംഎന്്ീകമഘ
േെളിലക്ട്്ിെൾഗ്പാവീണ്യം
കനട്ം.വീട്െളിലഅമ്്മാര്
കെകനത്ത്വത്്ിലമാസ്ക്െ
ൾനിർമിച്്്ആകോര്യ ഗ്പവർ
ത്്െർക്്്മെമാറ്ം.ജില്്യി
കേ 139 എൻഎസ്എസ് യ്
ണിറ്്്െളികേ13900വളണ്്ിയ
ർമാർഅവര്കെക്ട്ംബാംര
ങ്്കൊകോപ്്ംവീട്െൾശ്ചീ
െരിക്്്ം.മിെച്്ഗ്പവർത്്നം
ൊഴ്ചകവക്്്ന്്ക്ട്്ിെൾക്്്

ജില്്തേത്്ിലസമ്്ാനംനല
ക്ം. പരിപാെിയ്കെഔപചാ
രിെഉദ്ഘാെനംഓൺമേനി
ല്കെജില്്പഞ്്ായത്്്ഗ്പസി
ഡന്്്്ബാബ്പറക്ശ്രിനിർവ്്
ഹിച്്്.എൻഎസ്എസ്ജില്്ാ
കോ ഓർഡികനറ്്ർഎസ് ഗ്ശീ
ചിത്്് ,ക്്റ്്് ്ർെൺവീനർമാ
രായഎംസതീഷ്ക്മാർ,റഫീ
ക്്് കെ.എൻ , മിനി എ.പി,
മഫസലഎം.കെഎന്്ിവർ
പദ്്തിക്്് കനത്ത്വംനലക്
ന്്്.

നനപ്ണിവികസനപദ്്െിയ്മായി
ജില്്എൻഎസ്എസ്

കപരാഗ്മ്്:കോക്ഡൗൺ്്ത്െ
ങ്്ിയകോകെനാകെങ്്്ംവയ്ാജ
വാറ്്്ംസജീവം.വ്യാജവാറ്്ികന
തികരെർ്്ശനനെപെിയ്മായി
കപര്വണ്്ാമ്ഴി കൊേീസ്ം
രംരത്്്. കോക്ഡൗണിന്കറ
ഭാരമായികൊത്നിരത്്്െളി
ല്്കൊേീസിന്കറെർ്്ശനപ
രികോധന നെക്്്ന്്തിനിെ
യില്ം വ്യാജവാറ്്ികനതികര
യ്ംകൊേീസ്ശക്്മായിരംര
ത്്.്കപര്വണ്്ാമ്ഴിഇൻ്്സപ്
ക്റ്്ർ്്ഓഫ്കൊേീസ്പി.രാകജ
ഷിന്കറ കനത്ത്വത്്ില്് ത്െ
ർ്്ച്്ായായഅഞ്്ാംേിവസവ്ം
വ്യാജവാറ്്് പിെിക്െി.സ്ക്റ്ഷ
ൻ്്പരിധിയികേമേകോരകമഖ
േെളായ ക്ഗപേശങ്്ളിോണ്
വ്യാജവാറ്്് ക്ട്തോയ്ം നെ
ക്്്ന്്ത്.യ്വജനസംഘെന
െള്ം മറ്്്ം നല്്ക്ന്് വിവര
ങ്്ള്കെ അെിസ്്ാനത്്ിോ

ണ്കൊേീസ്കറയ്ഡ്നെത്്്
ന്്ത്.ഇന്്്ക്ത്്ാളി ഗ്രാമപ
ഞ്്ായത്്ികേ െിഴക്്ൻ്് കപ
രാഗ്മ്് ഭാരത്്് നെത്്ിയ കറ
യ്ഡിോണ് 40 േിറ്്ർ്് വാഷ്ം
വാറ്്്ഉപെരണങ്്ള്ംപിെിക്ച്
ട്ത്്ത്.ഇവികെഭജനമഠത്്ി
ന്സമീപംപ്ത്്ൻ്്പ്രയില്്
മീത്്ല്് ഭാരത്്് ആകൊഴി
ഞ്് ൊട്പിെിച്്് െിെക്്്ന്്
പറമ്്ില്് നിന്്ാണ് ഇവ െ
ക്ണ്ത്്ിയത്. ഇൻ്്സ്പക്റ്്ർ്്
ഓഫ് കൊേീസ് പി. രാകജഷ്,
സബ്ഇൻ്്സ്പക്റ്്ർ്്വി.സതീ
ശൻ്്,എഎസ്ഐമാരായഎം.
രാജീവൻ്്, ബാേക്ഷ്ണൻ്്,
മ്ഗഡവർ്് ജയക്ഷ്ണൻ്് എ
ന്്ിവരാണ്പരികോധനയില്്
പക്ക്ട്ത്്ത്.വാറ്്്ഉപെരണ
ങ്്ൾ്്െറ്്്്ഡിയില്്എട്ക്്്െ
യ്ം വാഷ് നശിപ്്ിക്്്െയ്ം
കചയ്ത്.

വ്യാജവാറ്്ിതനെിരരകര്്ശനനടപടിയ്മായി
തപര്വണ്്ാമ്ഴിതൊലീസ്

കപര്വണ്്ാമ്ഴികൊേീസ്പിെിക്ച്ട്ത്്വാറ്്്നശിപ്്ിക്്്ന്്്

ജൈവക്ഷിയിഞേർളപ്്ട്്ിരിക്്്ന്്വിദയ്ാർഥികൾ

സർവീസിൽനിന്്്വിരമിച്്മ
ഞച്്രിയ്ണിറ്്ിവിമൻസ്ഞോ
ളെജ്സ്പര്ണ്്്രി എംനൗഷ
ബീഗം

തിര്രങ്്ാെി:രാജ്യത്്്കൊവി
ഡ്19കനത്െർന്്്കോക്ഡൗ
ൺഗ്പഖ്യാപിച്്കോകെവഴികത
റ്്ിയഇതരസംസ്്ാനകോഴി
ോളിക്്്സംരക്്ണംഒര്ക്്ി
തിര്രങ്്ാെി കപാേീസ്. ഉത്്
രാഖണ്്്കഡറാഡ്ൺസ്വകേ
ശിയായ ഇഗ്മാൻ അഹമ്്ദ്
കോേികതെിആഴ്ചെൾക്്് മ്
മ്്ാണ് നാട്്ികേത്്ിയത്. സ്വ
ത്്മായിറ്ംഇല്്ാത്്തിനാല
കറയിലകവ ക്റ്്്ഷനില്ം മറ്്്
മാണ്െിെന്്ിര്ന്്ത്. കോക്്്
ഡൗൺ ഗ്പഖ്യാപിച്്കോകെ ഭ
ക്്ണത്്ിന്ള്്െയ്്ികേൊ
ശ്െഴിഞ്്കോകെകചമ്്ാട്ന
െന്്ിര്ന്് ഇക്ദ്ഹക്ത് കപ
ക്ഗോളിംഗ് നെത്്്ന്് തിര്ര
ങ്്ാെിജനമമഗ്തിബീറ്്്ഓഫീ

സർമാര്കെഗ്ശദ്്യിലക്പ്ട്്തി
കനത്്്െർന്്് ഇതരസംസ്്ാ
നകോഴിോളിക്്്കവണ്്ഭക്്
ണം വാങ്്ി കോട്ക്്്െയ്
ണ്്ായി.ഇതരസംസ്്ാനകോ
ഴിോളിയ്കെ കജഷ്ഠൻ എറ
ണാക്ളത്്ാകണന്്് അക്നവ
ഷണത്്ിലഅറിയാൻസാധി
ച്്്.ത്െർന്്്തിര്രങ്്ാെിഎ
സ്ഐപികെഅഹമ്്ദ്ക്ട്്ി
ജനമമഗ്തിബീറ്്്ഓഫീസർമാ
രായസി ശിവൻ,പി നിഖില
ക്ഷ്ണൻ,പിവിരാകജഷ്എ
ന്്ിവര്കെ കനത്ത്വത്്ില
കോക്്് ഡൗൺ അവസാനി
ക്്്ന്്ത്വകരകോക്ട്ട്്ിജി
എംഎലപിസ്ക്ളികേതാല
ക്്ാേിെ കഷലട്്ർ കോമികേ
ക്്്മാറ്്ി.

വഴിതെറ്്ിയഇെരസംസ്്ാന
തൊഴിലാളികൾക്്്സംരക്്ണം

50 ല ക്്ം ന ൽ ക്ം
കോഴിക്ക്ട്:കോവിഡ്19ജാ
ഗ്രതയ്കെ ഭാരമായി ജില്്ാ പ
ഞ്്ായത്്്മ്ഖ്യമഗ്ത്്ിയ്കെദ്
രിതാശ്വാസനിധിയികേക്്്50
േക്്ം ര്പനല്്ക്കമന്്്  ഗ്പ
സിഡന്്്്ബാബ്പറക്ശ്രിഅ
റിയിച്്്.
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ലോക്്്ഡൗണിൽ്്കാലത്്് ആരാ
ധകർ്്ക്്് മ്ന്്െിയിപ്്്ൊയി
എത്്ിയിരിക്്്കയാണ്കോ
ഭന. തന്്് ഡാന്്സ് കോക
ളം്സക്്ള്നെല്്ാം ഉകപക്്ി
ച്്്താരവം്വീട്്ിലിരിക്്്കയാ
ണ.് രാജയ്ന്ത് രക്്ിക്്ാന്
ള്്അവസരൊണിനതന്്ാണ്
കോഭനപെയ്ന്്്.
"രാജയ്ന്ത്രക്്ിക്്ാന്്ന

മ്്ള്്ഓകോര്ത്്ർ്്ക്്്ംകഴി
യം്. വീട്്ിൽ്് തനന്് ഇരിക്്്
ക,പ്െത്്്കോകര്ത.്ൊത്

രാജയ്ന്ത്രക്്ിക്്്.നകാവി
ഡ്ഒരിക്്ലം്തൊശയല്്'താ
രംപെയ്ന്്്.ഇന്്സ്്്്രര്ാെില്
നടയായിര്ന്്് കോഭനയ്നട
രപ്തികരണം.തന്്്െിരത്വം്
താരംപങ്്്വച്്ിട്്്ണ്്്.
െലയാളികള്നട എക്്ാല

ക്ത്യം്രപ്ിയനപ്്ട്്നടിൊരി
നലാരാളാണ്കോഭന.െികച്്
നടിക്്്ള്്കൈശീയപ്രസക്ാ
രം കനടിയനടിയാണ് കോഭ
ന.
െലയാളത്്ിന്്്െനെതെിഴി

ലം് കന്്ഡയിലം് നതല്ങ്്ി

ലം്ഹിദ്്ിയിലം്കോഭനഅ
ഭിനയിച്്ിര്ന്്്.
2013ൽ്് തിരയിൽ്്അഭിന

യിച്്കശഷംഅഭിനയത്്ിൽ്്
നിന്്്ം ഇടകവളനയട്ത്്
കോഭനഈ വർ്്ഷം വരനന
ആവശയ്മ്ണ്്ില്നട െടങ്്ിവ
രികയായിര്ന്്്.അന്പ്സ
തയ്ന്് സംവിധാനം നെയത്
െിരത്ത്്ിൽ്്സ്കരഷ്കോപി,
ദ്ൽ്്ഖർ്്സൽ്്ൊന്്,കലയ്ാണി
രപ്ിയൈർ്്ശന്്എന്്ിവരായിര്
ന്്് െറ്്് രപ്ധാന കവഷങ്്ളി
നലത്്ിയത.്

ആരാധകലോടുലോഭന

ഇരുകൊറിയകളംുഒനുുാകുനുുആസ്വണുു
കാ ലങ്്കോളൊയിശ

രത്്ക്്ളായിര്ന്്
രണ്്് രാരട്്്ങ്്ള്്... ൈക്്ിണ
നോെിയയം് ഉത്്രനോെി
യയം്...കായികെത്്രങ്്ളി
ൽ്്കോലം്ശരത്്രാജയ്നത്്
പരാജയനപ്്ട്ത്്്കഎന്്ഒറ്്ലക്്്യം ൊരത്ംമ്ന്്ിൽ്്കണ്്്
നോണ്്ാണ്ഇര്രാജയ്ങ്്ളിനലയം്താരങ്്ള്നടകായികപരിശീ
ലനംകോലം്.
അങ്്നനെിത്്കള്്നോണ്്്കോലം്കോരടിച്്്നിന്്ിര്ന്്

വനരനയല്്ാംഅദഭ്്തനപ്്ട്ത്്ിനക്്ണ്്്ഇര്രാജയ്ങ്്ളിനലയം്
ഭരണാധികാരികള്്ശരത്്തെെന്്്ഒന്്ാക്ന്്്.ഇനിമ്തൽ്്ഒപ്്
ൊനണന്്സകദ്്ശംഎല്്ാവരികലനക്്ത്്്ന്്തിനായിഏഷയ്ന്്
നരയിംസിൽ്്ഒര്െിച്്്ഒനോറ്്ടീൊയിെത്്രിക്്്കനയന്്തായി
ര്ന്്്ഭരണാധികാരികള്്കനണ്്ത്്ിയഎള്പ്്ൊർ്്രം...ആരാ
ഷ്രട്ീയതീര്ൊനംഇര് രാജയ്ങ്്ളിനലയം്കായികതാരങ്്നള
നോനണ്്ത്്ിക്്്ന്്സംഘർ്്ഷാവസ്്യികലക്്ാണ്ആസ്വൺ്്
എന്്നോെിയന്്സിനിെനവളിച്്ംവീശ്ന്്ത.്
1987നലനോെിയന്്ഉച്്കോടിക്്്കശഷംകോകനത്്മ്ഴ്വ

ന്്അദഭ്്തനപ്്ട്ത്്ിനക്്ണ്്്അരകങ്്െിയയഥാർ്്ഥസംഭവൊ
ണ്സംവിധായകന്്ആസ്വൺ്്എന്്സിനിെയാക്്ിൊറ്്്ന്്ത.്
1991ൽ്്നടന്്WTTCൽ്്െരിരത്ത്്ിൽ്്ആൈയ്ൊയികൊർ്്ത്്്

നോെിയയം്സൗത്്്നോെിയയം്ക്ടിഒര്െിച്്്ഒര്ടം്ര്പവ
തക്രിക്്്കയം്ൊംപയ്ന്്ഷിപ്്ിൽ്്െത്്രിച്്്ദെനനയപരാജയ
നപ്്ട്ത്്ിസവ്ർ്്ണംകനടി.
പരസപ്രംശരത്്ക്്ളായിൊരത്ംകണ്്ിട്്്ള്്രണ്്്ടീമ്കള്്ത

മ്്ിൽ്്ഒര്െിക്്്ന്്ത്രസകരൊയാണ്തിരശീലയിനലത്്്ന്്ത.്
അച്്ടക്്ത്്ിലം്,സംസാരത്്ില്െടക്്ംസകലകാരയ്ങ്്ളി

ലം്വിപരീതരര്്വങ്്ളില്ള്്ഇര്ടീമ്കളം്തമ്്ില്ള്്ശരത്്ത
പതിനയഉര്ക്ന്്്...പകക്,്അവര്നടനോന്്്ംൊനസികാവ
സത്കണക്്ിനലട്ക്്ാനതഭരണാധികാരികള്്വീണ്്്ംശരത്്ത
യികലക്്്ക്പ്്്ക്ത്്്ം...
ഇര്നോെിയകളം്തമ്്ില്ള്്കാലങ്്ള്പഴക്്മ്ള്്ശരത്്ത

യം്രെയ്തയക്്്്ള്്രശ്െവ്നെല്്ാംആസ്വണ്്ിൽ്്അരത്കയനെ
സപ്ട്്ൊണ.്
ഭാഷ-നോെിയന്്,സംവിധാനം-മ്ൺ്്സ്ങ്ഹയ്്ന്്
സെയദൈർ്്ഘയ്ം-127െിനിറ്്്

1969ലുു ദെക്്ിള്് രക്ിഗ്കോൺ്്
എഴ്തിയകൊവലിനനഅടിസ്്ാന
ൊക്്ി 1971ൽ്് കോകബർ്്ട്്് ദവസ്
സംവിധാനംനെയത്െലെിരത്ൊണ്
ൈി അന്്രഡ്ാെീഡാസ്കര്ടയിന്്.നയ്് 
നെക്സിക്ക്പട്്ണത്്ിൽ്്ശ്നയ്ാ
കാശത്്്നിന്്്വീഴ്ന്്ഒര്വയെ
സാണ്വിഷയം.വയെസ്പട്്ണത്്ി
നലഎല്്ാെന്ഷയ്നരയം്നോല്്്ന്്
താണ്െിരത്ത്്ിൽ്്.വയെസിനനതള
ച്്്ജനങ്്നളരക്്ിക്്്ന്്കോനടയാ
ണ്ഏനെെർ്്ച്്നെയ്്നപ്്ട്്ഈശാ
സര്ത്ഫാ്്്സിസിനിെഅവസാനി
ക്്്ന്്ത.്
1978ൽ്്പ്െത്്ിെങ്്ിയകോൺ്്

ഓഫ്ൈിനഡഡ്എന്്നൊെർ്്സിനി
െ ക്ട്തൽ്് ഇഫകറ്്്്കകോനട
2004ൽ്് െീകെക്്്നെയത്് രപ്ൈർ്്ശന
ത്്ിന്എത്്ിയിര്ന്്്.അന്്എന്്

കനഴ്സം്ഭർ്്ത്്ാവ്കോയ്സം്സവ്
ത്്ംരസ്ൊത്്ികലയക്്്്വര്ന്്്.ഒര്
രാരത്ിരാജയ്ംനപട്്ന്്്അടിയത്്ിരാ
വസ്്രപ്ഖയ്ാപിക്്്ന്്്.പികറ്്ന്്്പ്
ലർ്്നച്്ഒര്നപൺ്്ക്ട്്ിവീട്്ിൽ്്കയ
െിവര്കയം്ഭർ്്ത്്ാവ് കോയ്സി
നനനോലനെയ്്്ന്്്.
നപൺ്്ക്ട്്ിര്പൊറ്്ംവന്്്ഒര്ഭീ

കര വയെസായി ൊറ്ന്്്. പനക്്
അന്് വയെസിന്്്ആരക്െത്്ിൽ്്
നിന്്് തരത്്്പ്ർ്്വ്്ം കാെിൽ്് രക്്
നപട്ന്്്.ത്ടർ്്ന്്്വയെസ്കള്ൊ
യ്ള്്ശീതയ്ധ്്ൊണ്സിനിെയ്നട
ആകർ്്ഷണം.

എല്്ാവർക്്്ം
നെസക്്്ാ

രം.ദ്ഷ്കരൊയസ
െയങ്്ളിൽഎല്്ാവ
രം്സ്രക്്ിതരാ
യിരിക്്ാനപരൊ

വധിരശ്െിക്്്ന്്്നണ്്ന്്്കര്ത്
ന്്്.24/03/2020ന്കോർൈാനി
നലആട്ജീവത്്ിന്്്െിരത്ീകര
ണംനിലവിനലസാഹെരയ്ങ്്ള
കാരണംതാതക്ാലികൊയിനിർ
ത്്ിവച്്്.ഞങ്്ള്നടസ്്ിതിരതി
കളവിലയിര്ത്്ിയകശഷം,വാ
ഡിെംെര്ഭ്െിയ്നടപരിധിക്്്
ള്്ിൽഞങ്്ള്നടയ്ണിറ്്്ഒറ്്
നപ്്ട്്താനണന്്്ംസ്രക്്ിതൊ

യിരപ്വർത്്ിക്്്ന്്്നണ്്ന്്്ം
അധികാരികളക്്്കോധയ്നപ്്ട്്്,
അതിനാൽഞങ്്ള്്െിരത്ീകരണ
വ്ൊയിമ്ക്ന്ട്്്കോയി.നിർഭാ
രയ്വശാൽ,താെസിയാനത,കോർ
ൈാനിൽമ്നകര്തൽനടപടിയാ
യിനിയരത്്്ണങ്്ള്്അധികൊ
ക്്ി.
അതിന്്്ഫലൊയി

27/03/2020ന്ഞങ്്ള്നടഷ്ട്്ി
ങ്അന്െതിെദ്്ാക്്ി.ത്ടർ്്ന്്്
ഞങ്്ള്നടടീംവാൈിെെിനലെര്
ഭ്െികയ്ാമ്്ിൽതാെസിക്്്കയാ
യിര്ന്്്.സാഹെരയ്ംകാരണം
ഷ്ട്്ിങ്പ്നരാരംഭിക്്ാനഉടന
ടിഅന്െതിലഭിക്്ിനല്്ന്്്ംഅ

തിനാൽലഭയ്ൊയആൈയ്ന്ത്അ
വസരത്്ിൽഇത്്്യയികലക്്്െട
ങ്്്കനയന്്താണ്ഞങ്്ള്നട
അട്ത്്െികച്്ഓപഷ്നഎന്്്ം
ഞങ്്കോട്പെഞ്്ിര്ന്്്.ഏരപ്ി
ൽരണ്്ാംവാരംവനരവാൈിെെി
ൽതാെസിക്്ാനം്െിരത്ീകരി
ക്്ാനം്ഞങ്്ളആൈയ്ംപധ്്തി
യിട്്ിര്ന്്തിനാൽ,ഞങ്്ള്നട
താെസവം്ഭക്്ണവം്സാധന
ങ്്ളം്രപ്ശ്നെല്്.എന്്ാൽവയ്
ക്്ൊയം്,ആദടംദലനിനപ്്്
െംഎത്്്സംഭവിക്്്ന്്്എന്്ത്
ആശങ്്ാജനകൊണ.്
ഞങ്്ള്നടടീെിൽഒര്കോ

കറ്്്ർഉണ്്്,അവർഓകോ72െ

ണിക്്്െിലം്ഓകോരക്്അംര
ത്്ിനം്ദവൈയ്പരികോധനനട
ത്്്ന്്്,ക്ടാനതസർക്്ാർനി
കോരിച്്കോർൈാനിയനകോ
കറ്്്ർഇടയക്്്ിനടപരികോധനക
ളക്്്ംവികധയരാക്്്ന്്്.
കോകനെമ്്ാട്മ്ള്്സാഹെ

രയ്ങ്്ളകണക്്ിനലട്ക്്്ക്പ്
ള,58അംരങ്്ള്ള്്ഞങ്്ള്നട
ടീംഇകപ്്ളനാട്്ികലക്്്െടങ്്്
ന്്കാരയ്ംഅധികാരികള്നടഏ
റ്്വം്വലിയആശങ്്യായിരിക്്ി
നല്്ന്്്ഞങ്്ളപ്ർണൊയം്െ
നസിലാക്്്ന്്്.എന്്ാൽ ബന്്
നപ്്ട്്എല്്ാവകരയം്സാഹെരയ്
ന്ത്ക്്്െിച്്്അെിയിക്്്കയം്

അവഅപ്കഡറ്്്നെയ്്്കയം്നെ
കയ്്ണ്്ത്ഞങ്്ള്നടകടെയാനണ
ന്്്ംഞങ്്ളക്്്കോന്്ി.
കോകനെമ്്ാട്മ്ള്്ആയിര

ക്്ണക്്ിന്ഇത്്്യക്്ാർനാട്്ികല
ക്്്െടങ്്ാനകാത്്ിരിക്്്ന്്്,ഉ
െിതൊയസെയവം്അവസരവം്
എത്്്ക്പ്ളഞങ്്ളക്്്ഇത്്്യ
യികലക്്്െടങ്്ാനം്കഴിയ്നെ
ന്്്കര്ത്ന്്്.
അത്വനര,നിങ്്ളഎല്്ാവ

രം്സ്രക്്ിതരായിരിക്്്നെന്്്
ഞാനകര്ത്ന്്്,ഒപ്്ംജീവിതം
ഉടനസാധാരണനിലയിലാക്
നെന്്്ക്ട്്ായിരപ്തയ്ാശിക്്്ക
യം്രപ്ാർഥിക്്്കയം്നെയ്്ാം.

സട്രൃീം  ട ൃനേ 
നീതുചനദുുുനുു

വവറസായിമാറൃനൃൃപെണൃൃകൃടൃൃി
വൈറസംൃ 
സി നി മ യംൃ 

സധുീരുു നാഥു

പി യാ നോ പ ഠി ചൃ്ൃ ഹ ൃതവൃി കൃ്ൃ
കൊകോണനക്്തികരയ്ള്് രപ്തികോധത്്ിലാണ്രാജയ്ം.എല്്ാവരം്ക
ട്ത്്രപ്തിസന്്ിയില്നടയാണ്കടന്്്കോക്
ന്്ത.്അകതസെയംകോക്്്ഡൗൺ്്കാലംരക്ി
യാത്്കൊയിഉപകോരിക്്ാനതീര്ൊനിച്്ിരി
ക്്്ന്്വരം്ക്െവല്്.പിയാകൊപഠിക്്ാനആ
ണ്താനഉകദ്്ശിക്്്ന്്ത്എന്്ാണ്ഹ്തവ്ിക്
കോഷനപെയ്ന്്ത.്
ഹ്തവ്ിക്്ിന്്്വീട്്ികലക്്്മ്ന ഭാരയ്സ്സ

നന്്വന്്ിട്്്ണ്്്.ഹ്തവ്ിക്്ിന്്്വീടാണ്ഓഫീ
സായിഉപകോരിക്്്ന്്ത.്ഹ്തവ്ിക്തനന്്ഇ

ക്്ാരയ്ംസകത്്ഷപ്ർ്്വംഅെിയിച്്ിര്ന്്്.െക്്
ളായഹ്ധാന,നര്ഹഹാനഎന്്ിവർ്്ക്്്ൊതാപി
താക്്ള്്നക്്പ്്ംകോക്്്ഡൗൺ്്കാലത്്്കഴി
യ്ന്്തിനാണ്ഇര്വരം്ഒന്്ിച്്്താെസിക്്ാന
തീര്ൊനിച്്ത.്ഹ്തവ്ിക്്ിന്്്വീട്ഓഫീസ്സ്്
ലൊക്്ിഡിദസനനെയ്ത്ൊറ്്ിയത്കനരനത്്
സ്സനന്്പെഞ്്ിര്ന്്്.അകതസെയംതാന
പിയാകൊപഠിക്്ാനാണ്ഉകദ്്ശിക്്്ന്്ത്എന്്്
ഹ്തവ്ിക്പെയ്ന്്്.തലകച്്െിനം്ഉനകെഷംന
ൽ്്ക്ന്്താകം്അനതന്്്ംഹ്തവ്ിക്വീഡികോ
നഷയർ്്നെയ്ത്നോണ്്്പെയ്ന്്്

ന ൃതൃൃം പ രി ശീ ലി ചൃ്ൃ അ ന ൃസി തൃൃാ ര
ലോകഡ്ൗൺസെയ

നത്് വിരസത
യം്വിരക്്ിയം്ന്ത്്ത്്ി
ല്നടഇല്്ാതാക്്്കയാണ്ന
ടിഅന്സിതാര.വയനാട്്ിൽ
ഭർത്്ാവ്വിഷണ്്വിനനാപ്്ം
ഏൈനകത്ാ്ട്്നെന്് തങ്്ള്
നടപ്തിയവീട്്ിലാണ്താരെി
കപ്ാ്ള ഉള്്ത.് ന്ത്്പഠന
വം് പരിശീലനനൊനക്്യാ
യികവ്ാെദ്്്യിനകാലത്്്
വീടിനകത്്് ക്ഷണ്രപ്തിെ
യക്്്്മ്ന്്ിൽന്ത്്ംനെയ്്്
ന്് വീഡികയാ ആരാധകർ
ക്്ായി പങ്്്വച്്ിരിക്്്കയാ
ണ്താരംഇകപ്ാ്ള.ഒര്കനര
നെങ്്ിലം് കാണാനത വനയ്്
ന്്്എന്് രാനത്്ിനനാപ്്ം
സവ്യംെെന്്്ച്വട്കളനവ
യക്്്്കയാണ്അന്സിത്്ാ
ര. മ്നപം് വീടിനകത്്് ന്
ത്്ംനെയ്്്ന്്വീഡികയാകള
അന്ഇനസ്്്്രര്ാെിൽകപാസ്്്്്
നെയത്ിട്്്ണ്്്. അഭിനയത്്ി
നനാപ്്ംതനന്്തന്്്ന്ത്്

വം് നകാണ്്്കപാവ്ന്്നടി
ക്ടിയാണ്അന്സിതാര.

വയനാട്്്കാരിയായഅ
ന്സിതാരകലാെണ്്ലത്്ി
ൽ്്പഠിച്്്,കകോത്്വകവൈിക
ളില്നടയാണ്െലയാളസിനി

െയിൽ്് എത്്ിയത.് 2013ൽ്് 
സ്കരഷ്അച്്്സ്സംവിധാ
നംനെയത്"നോട്്ാസ്കോം
ബ്'ആയിര്ന്്്അന്വിന്്്
ആൈയ്സിനിെ.പിന്്ീട്ഇത്്്യ
ന്് രപ്ണയകഥയിൽ്് ലക്്്െി
കോപാലസവ്ാെിയ്നട ക്ട്്ി
ക്്ാലംനെയത്.് ഹാപ്്ിനവ
ഡിങ,്രാെന്്്ഏൈന്്കോട്്ം,
അച്്ായന്്സ്എന്്ിങ്്നനഒ
ട്്നവധിെിരത്ങ്്ളിൽ്്രശ്കധ്്
യൊയ കവഷങ്്ള്് നെയത്.്
രാെന്്് ഏൈന്്കോട്്ംഎന്്
െിരത്ത്്ിനല ൊലിനി എന്്
കഥാപാരത്ത്്ില്നടയാണ്
അന്കര്പക്്കര്നടരപ്ിയങ്്
രിയാക്ന്്ത.് െിരത്ത്്ിനല
നായികനയ കോനല ജീവിത
ത്്ിലം് അന് ഒര് ന്ത്്ാ
ധയ്ാപികയാണ.്വയനാടിൽഭ
ർത്്ാവിന്്്വീടിനട്ത്്ായി
തങ്്ള്നടസവ്പന്വീട്പണി
തകപ്ാ്ളവീടിന്അന്നൽ
കിയ കപരം് ഏൈനകത്ാ്ട്്ം
എന്്ാണ്

പൃഥവൃിരാജിനംൃസംഘതൃൃിനംൃ
വിസനീടൃൃിനൽകംൃ
തിര്വനത്്പ്രം:നബനയ്ാെിന്്്
ആട്ജീവിതംകൊവലിനനആ
സപ്ൈൊക്്ിനബ്്സിസംവിധാ
നംനെയ്്്ന്്സിനിെയ്നടഷ്
ട്്ിംരിനായികോർ്്ൈാനില്ള്്ന
ടന്്പ്ഥവ്ിരാജ്ഉള്്നപ്്നടയ്ള്്
സിനിൊരപ്വർത്്കര്നടവി
സാകാലാവധിനീട്്ിനൽകം്.െ
രത്്്ിഎ.നക.ബാലനകകരദ്്്െ
രത്്്ിവി.മ്രളീധരന്ൊയിബ
ന്്നപ്്ട്്ാണ്വിസാകാലാവധി
നീട്്ാനനടപടിയാക്്ിയത.്അഭി
കനതാക്്ളം്സിനിെയ്നടഅ

ണിയെരപ്വർ്്ത്്കരം്ആശങ്്
നപ്്കടണ്്തിനല്്ന്്്ംസാധയ്ൊയ
എല്്ാസഹായങ്്ളം്സർ്്ക്്ാർ്്
ലഭയ്ൊക്്്നെന്്്ംെരത്്്ിബാലന.
സിനിൊരപ്വർത്്കര്നടരപ്

ശന്ംപരിഹരിക്്ാനെന്്െിയിച്്്
കജാർൈാനിനലഇത്്്യനഎംബ
സിയ്നടഇ-നെയിൽസകദ്്ശം
ലഭിച്്തായിമ്ഖയ്െരത്്്ിപിണൊ
യിവിജയനൊധയ്െരപ്വർത്്ക
കരാട്പെഞ്്്.വിഷയംസർ
ക്്ാരിന്്്സജീവപരിരണനയി
ല്ണ്്്.

വിസാകാലാവധിതീര്ന്്ത്
ൊയിബന്്നപ്്ട്്ആശങ്്അ
ണിയെരപ്വർ്്ത്്കർ്്പങ്്്വച്്ി
ര്ന്്്.രാജയ്ാത്്രവിൊനങ്്നള
ല്്ാംെദ്്്നെയത്ിരിക്്്ന്്സാ
ഹെരയ്ത്്ിൽ്്നാട്്ികലക്്്എ
ത്്ിക്്്കനയന്്ത്തൽ്്ക്്ാലം
രപ്ാവർ്്ത്്ികെല്്.അത്നോണ്്്
തനന്്വിസാകാലാവധിനീട്്ി
ന്ക്ട്ക്്്ന്്തിന്നടപടിസവ്ീ
കരിച്്ിട്്്നണ്്ന്്്കകരദ്്്െരത്്്ിഅ
െിയിച്്ിട്്്നണ്്ന്്്െരത്്്ിബാല
ന.

ആട്ജീവിതംസിനി
െയ്നടഅണിയ

െരപ്വർത്്കർകോർൈാനി
ൽക്ട്ങ്്ി.സംവിധായക
നബ്്സിയം്നടനപ്ഥവ്ി
രാജം്അടക്്മ്ള്്58സം
ഘൊണ്ഇവിനടയ്ള്്ത.്
കോർൈാനിനലവാൈിെമ്്ി
നലആട്ജീവിതംഷ്ട്്ിങ്
നിർത്്ിവച്്്.

സ്്ിതിരതികളവിവ
രിച്്്നബ്്സിഫിലിംകെംബ
െിന്കത്്യച്്കോനടയാ
ണ്സംഘംക്ട്ങ്്ിയതാ
യിവിവരംലഭിച്്ത.്ഫിലിം
കെംബർ്്മ്ഖയ്െരത്്്ിയ്നട

ഓഫീസിൽ്്വിവരെെിയി
ക്്്കയം്സഹായംഅഭയ്
ർഥിക്്്കയം്നെയത്ിട്്്
ണ്്്.
കോവിഡ്19കോരബാ

ധയക്്്ിടയിലം്കോർ്്ൈാനി
നലഷ്ട്്ിങ്്്ൊയിമ്ക്ന്
ട്്്കോയസംഘത്്ിന്കോ
ർ്്ൈാന്്എംബസിയ്നടസ
ഹായംലഭിച്്ിര്ന്്്.
ഏരപ്ിൽഎട്്ിന്ഇവര്

നടവീസകാലാവധിഅവ
സാനിക്്്ം.പയ്ഥവ്ിരാജ്അ
വിടനത്്അവസ്്നയക്
െിച്്്നഫയസ്്ബ്ക്്ിൽ
കോസ്്്്്നെയത്ിര്ന്്്.

ബാറ്്്മാനായിഭക്്ണംവിളമ്്ിഅലിഫസല്്
കോവിഡിന്്്പശ്്ാത്്ലത്്ിൽ രാ
ജയ്നെമ്്ാടം്ഏർനപ്്ട്ത്്ിയി
രിക്്്ന്് കോക്്്ഡൗൺത്ട
ര്കയാണ.്
ഈ ഘട്്ത്്ിൽ്് പട്്ിണിയി

ലായവർ്്ക്്്ഭക്്ണംനൽ്്കി
ൊത്കയാവ്കയാണ്കോളി
വ്ഡ്നടന്്അലിഫസൽ്്.ബാ
റ്്്ൊനനകോനലമ്ഖംമ്ടിധ

രിച്്്കറ്ത്്ൊസ്ക്്്അണി
ഞ്്ാണ്താരംഭക്്ണംനോ
ട്ക്്ാനായിഎത്്ിയത.്
അഞ്്ാം നമ്്ർ്് നപകര്ടാള്്

പമ്്ിനട്ത്്് ഭക്്ണംആവ
ശയ്മ്ണ്്്, കവനെയാനരങ്്ിലം്
അവിനടയ്ക്ട?് നെറ്ത്വ
ല്ത്എന്്ില്്,എല്്ാംനെയ്്്ക
എന്്ാണ്താരംതന്്്ഇന്്സ്്്്
രര്ാം കോസ്്്്ിനൊപ്്ംക്െിച്്ി

രിക്്്ന്്ത.്വിജയപ്ത്എന്്
െിരത്ത്്ിനലരാനംനവച്്്പാ
ടിന്ക്ണ്്്കാെിൽ്്കോക്ന്്
വിഡികോയാണ് അലി ഇ
ന്്സ്്്്രര്ാെിൽ്്പങ്്്നവച്്ിരിക്്്
ന്്ത.്ദൈവംനിങ്്നളരക്്ി
ക്്്ം,നല്്കാരയ്ം,സ്രക്്ിത
നായിരിക്്്ക എന്്ിങ്്നന
യ്ള്്കെന്്്്കളാണ്കോസ്്്്ി
ന്ലഭിക്്്ന്്ത.്
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2020 ഏതപ്ില 2 വയ്ാഴം

രോ.  തപ് സാ ദ ്അ െ ക് സ്വവകോളജി
ശാസപ്ത്

ജ്്നായക്്ാകവരിഅഭി
പപ്ായതപ്്ട്ന്്ത് ആര്്ട്്ി
ക്്്പപ്കദശതത്്ആദിമമ
ന്ഷയ്തര ബാധിച്്ിര്ന്്
ഹവറസ്കള്് പ്നര്
ജ്്ീവിപ്്ിക്്തപ്്ടാന്് തീ
ര്്ച്്യായം് സാധയ്ത ഉ
തണ്്ന്്ാണ.് വളതരക്്ാ

ലംമ്നപ്്ഇല്്ാതായകോമിനിന്്സപ്ീഷീസ്ക
ളില്്(നിയാണ്്ര്്താല്്,തഡനികോവന്്)നിന്്്
ള്്ഹവറസ്കളം്വീണ്്്ംവരാന്ള്്സാധയ്ത
കള്്ഉണ്്്.

മ്പ്്തിനായിരംമ്തല്്നാലപ്്്തിനായിരംവ
തരവര്്ഷംപഴക്്മ്ള്്നിയാണ്്ര്്താല്്മന്ഷയ്
ര്തടഅവശിഷ്്ങ്്ള്്റഷയ്യ്തടഭാഗങ്്ളില്്ക
തണ്്ത്്ിയിട്്്ണ്്്.ഇല്്ാതായനിയാണ്്ര്്താല്്മ
ന്ഷയ്നില്്നിന്്്ള്്ഹവറസ്കള്്നതമ്്ബാ
ധിക്്ാന്ള്് സാധയ്ത മതററാര്കാരയ്ത്്ികല
ക്്ാണ്വിരല്്ച്ണ്്്ന്്ത.്ഹവറസ്കതളനി
മ്്ാരജനംതചയ്്ാംഎന്്ആശയംതതന്്തതറ്്ാ
യിമാറാം.അത്തോണ്്ാണ്ഇല്്ാതായപലകോ
ഗങ്്ള്കടയം്വാകസ്ിന്കള്്സ്ക്്ിച്്ിരിക്്്
ന്്ത.്

തപര്്മാകപ്ഫാസ്്്്്പാളികളില്്നിന്്്ലഭിച്്ഡി
എന്്എ2014മ്തല്്ക്്കവരിവിശകലനംതച
യത്്വര്ന്്്ണ്്്.ഈഹവറസ്കകോബാകറ്്്ീ
രിയകകോമന്ഷയ്നില്് കോഗകാരികളാകാന്്
സാധയ്തയ്കട്്എന്്ാണ്ജനിതകസവികശ
ഷതയില്്നിന്്്തിരിച്്റിയാന്്പശ്മിക്്്ന്്ത.്പ
ലബാകറ്്്ീരിയകളം്മന്ഷയ്ന്അപകടകാരിയാ
കാന്്സാധയ്തയ്ള്്വയാതണന്്ാണ്അകദ്്ഹ
ത്്ിത്്്നിഗമനം.വിനാശകരമായഘടകങ്്ള്്
ഇവയില്്കതണ്്ത്്ിയിട്്്ണ്്്.കോഗകാരികളായ
തഹര്്പിസ്കോല്ള്്ഹവറസ്കളിതലഡിഎ
ന്്എകപ്ശണിയിതലശകലങ്്ള്്ഇവയില്്നിന്്്
കതണ്്ത്്ിയിട്്്ണ്്്.എന്്ാല്്വസ്രിയ്തടഅ
വശിഷ്്ങ്്ള്്ഒന്്്ംതതന്്കതണ്്ത്്ിയില്്.അ
പകടകരികളായതിനാല്്അവതയപ്നര്ജ്്ീ
വിപ്്ിക്്്ന്്പരീക്്ണങ്്ള്്തക്്ന്്്ംഒര്തമ്്
ട്്ിട്്ില്്.

ഖനിയാഴങ്്ളിതലപരല്കള്്ക്്്ള്്ില്്നി
ന്്്ഇകപ്്ള്്മനസിലാക്്്ന്്മതററാര്കാരയ്ം,
തപര്്മാകപ്ഫാസ്്്്ിലനിന്്്മാപത്മല്്മറ്്്കപ്സാത
സ്കളില്്നിന്്്ംപൗരാണികമായകോഗകാരി
കള്്ഉയര്്ന്്്വരാതമന്്ാണ.്

2017തഫപബ്്വരിയില്്തമകസ്ിക്്ന്്ഖനി
യില്്നിന്്്ള്്പക്ിസ്്്്ല്കള്്ക്്്ള്്ില്്അന്്പ
തിനായിരംവര്്ഷംപഴക്്മ്ള്്സ്ക്്്മജീവിക
തളനാസയിതലശാസപ്ത്ജ്്ര്്കതണ്്ത്്ി.ഉ
ത്്രതമകസ്ികക്്യിതലപക്ിസ്്്്ല്കള്തടഗ്ഹ
എന്്റിയതപ്്ട്ന്്ഒര്ഖനിയില്്നിന്്ാണ്ഈ
ബാകറ്്്ീരിയകതളകതണ്്ത്്ിയത.്ഈഗ്ഹയി
ല്്പതിനായിരക്്ണക്്ിന്വര്്ഷംപഴക്്മ്ള്്,
ത്തവള്്നിറത്്ിതലതസലിനയറ്്്പരല്കള്്ഉ
ണ്്്.ബാകറ്്്ീരിയകള്്പരല്കള്്ക്്്ള്്ിതലതച
റിയപദ്വര്പത്്ില്ള്്കോക്്ററ്കളിലാണ്ഉ

ണ്്ായിര്ന്്ത.്പ്റത്്്വന്്കപ്്ള്്അവസജീ
വമാവ്കയം് തപര്കാന്് ത്ടങ്്്കയം് തച
യത്.്ജനിതകമായിവളതരപപ്കത്യകതകള്്ഉ
ള്്വയാണ്ഇവ.ഇത്വതരഅറിയാത്്സപ്ീ
ഷീസ്ആവ്തമന്്ാണ്അന്മാനം.നയ്്തമകസ്ി
കക്്യിതലമതററാര്ഗ്ഹയില്്നിന്്്ഇതികല
തറപഴക്്മ്ള്്ബാകറ്്്ീരിയതയആയിരംഅടി
താഴച്യില്്നിന്്്കതണ്്ത്്ി.ഇവപപ്തലങ്്ളി
ല്്നിന്്്താഴച്യിതലത്്ിയിട്്്നാല്ദശലക്്ം
വര്്ഷത്്ികലതറആയിട്്്ണ്്ാവ്തമന്്ാണ്കണ
ക്്ാക്്്ന്്ത.്ഈഗ്ഹയികലക്്്സ്രയ്പപ്കാശം
എത്്ില്്.പപ്തലത്്ിതലജലാംശംഅവിതടയക്്്്
എത്്ാന്്പതിനായിരംവര്്ഷത്്ികലതറഎട്
ക്്്ം.ഇവപതിതനട്്്തരംആ്്്ിബകോട്്ിക്്്ക
കോട് പപ്തികോധകശഷി ഉള്്വയാണ.്അടിയ
ന്്ിരസാഹചരയ്ങ്്ളില്്ഉപകോഗിക്്്ന്്അവ
സാനരക്്തയന്്്പറയ്ന്്മര്ന്്്കളം്ഇവ
യില്്ഉള്്തപ്്ട്ന്്്.2016ഡിസംബറില്പപ്സി
ദ്്ീകരിച്്പഠനത്്ില്്(Paenibacillussp.LC231)
എന്്റിയതപ്്ട്ന്്ബാകറ്്്ീരിയഎഴ്പത്ശതമാ
നംആ്്്ിബകോട്്ിക്്്കകോടം്പപ്തികോധകശ
ഷിഉള്്താണ.്പലതികനയം്പ്രണമായം്നി
രവീരയ്മാക്്ാനം്ഇവയക്്്്കഴിയം്.

അന്്്ിബയോട്്ിക്പര്തിയോധം
ഈബാകറ്്്ീരിയകള്്ഗ്ഹകളില്്പ്രണമാ

യം്ഒറ്്തപ്്ട്്്നാല്ദശലക്്ംവര്്ഷകത്്ളംകഴി
ഞ്്താണ.്മന്ഷയ്ന്മാകോആ്്്ിബകോട്്ിക്
ഔഷധങ്്ള്മാകോഒര്വിധസമ്്ര്്ക്്വ്മില്്ാ
തത.അത്തോണ്്്തതന്്ഇവയില്്ഔഷധപപ്
തികോധംമററ്മാരഗങ്്ളിലാകം്ഉടതലട്ത്്
ത.്ഈരംഗതത്്ശാസപ്ത്ജ്്ര്്കര്ത്ന്്ത്മ
ന്ഷയ്ര്്ക്്്അപകടംവര്ത്്ാത്്ഈബാകറ്്്ീ
രിയഉള്്തപ്്തടമററ്പലതിനം്ഈപപ്തികോധ
കശഷിഉണ്്ാവ്തമന്്ാണ.്അതിത് ്്അരഥംദ
ശലക്്ംവര്്ഷങ്്ള്്ക്്്മ്മ്്്തതന്്ഔഷധപപ്
തികോധകശഷിഉണ്്ായിര്ന്്്എന്്്തതന്്യാ
ന്്ാണ.്ഇത്്രംപപ്തികോധംഔഷധത്്ിത്്്ഉ
പകോഗംതോണ്്്ക്്ിനിക്്ലായിഉണ്്ായതതല്്
ന്്്വളതരവയ്ക്്ം.ഇതിന്യഥര്്ഥകാരണംപല
തരം ഫംഗസ്കളം് ചില ബാകറ്്്ീരിയകള്് ത
തന്്യം്സവ്ാഭാവികമായിആ്്്ിബകോട്്ിക്്്
കള്്ഉതപ്ാദിപ്്ിക്്്ന്്്ണ്്്എന്്താവാം.ഇത്
അവയക്്്്മററ്സ്ക്്്മജീവികകോട്മത്്രാ
ധിഷ്്ിതമികവ്പ്ലര്്ത്്ാന്്സഹായിക്്്ന്്്.
ഇങ്്തനയാണ് അലകസ്ാണ്്ര്് തല്്മിങ് തപ
ന്്സിലിന്്കതണ്്ത്്ിയത.്പരീക്്ണശാലയി
തലബാകറ്്്ീരിയകള്്ഒര്തരംഫംഗസിത്്്സാ
നിധയ്ത്്ില്്നശിക്്്ന്്തായിഅകദ്്ഹംനിരീ
ക്്ിച്്്.അവിതടനിന്്ാണ്തപന്്സിലിത്്്ക
തണ്്ത്്ല്്ഉണ്്ാവ്ന്്ത.്

ഗ്ഹകളിതലപപ്തിക്ലസാഹചരയ്ങ്്ളില്്
അതിജീവിക്്ാന്്സ്ക്്്മജീവികള്്വളതരക
ര്ത്്ാര്്ജ്്ിക്്ണം.ഭക്്ണലഭയ്തഗ്ഹകളില്്
വളതരവിരളമായിരിക്്്ം.അത്കോതലതതന്്
ആ്്്ിബകോട്്ിക്്്കകോട് പപ്തികോധകശഷി
ആര്്ജ്്ിക്്്കയം്കവണം,മറ്്്ജീവികളാല്്ന
ശിപ്്ിക്്തപ്്ടാതിരിക്്ാന്്. അത്തോണ്്ാവം്
ഈബാകറ്്്ീരിയകള്്പപ്ക്തിജനയ്മായആ്്്ി

ബകോട്്ിക്്്കകോട്പപ്തികോ
ധകശഷിപ്ലര്്ത്്്ന്്ത.്പപ്
ക്തിജനയ്തമന്്ാല്് ബാകറ്്്ീ
രിയകളില്് നിന്്്ംഫംഗസ്
കളില്്നിന്്്ംഉണ്്ാക്്്ന്്വ
യം്അവയ്തടവകകഭദങ്്ള്
മാണ.് ഇന്്് മന്ഷയ്ന്് ഉപ
കോഗിക്്്ന്് തൊണ്്്റ്്ി ഒ
ന്്പത് ശതമാനം ആ്്്ിബ
കോട്്ിക്്്കളം്ഈഗണത്്ി
ല്്തപട്ന്്്.പകക്്പ്രണമാ
യം്മന്ഷയ്നിരമിതമായആ
്്്ിബകോട്്ിക്്്കകോട് ഇവ
പപ്തികോധകശഷികാണിക്്്
ന്്ില്്എന്്ത്പശ്കദ്്യമാണ.്

ഇത്വയ്ക്്മാക്്്ന്്ത്ആ്്്ിബകോട്്ിക്്്
കകോട്പപ്തികോധതമന്്ത്ഒര്പ്തിയകാരയ്മ
ല്്എന്്ാണ.്നാല്മ്തല്്എഴ്വതരദശലക്്ം
വര്്ഷംപഴക്്മ്ള്്വലിയആഴത്്ില്്നിന്്്ല
ഭിച്്സ്ക്്്മജീവികള്്ക്്്പപ്തികോധകശഷിന
ല്്ക്ന്്ജനിതകസവികശഷതഇകപ്്ള്്ഭ്മിയ്
തടപപ്തലത്്ില്്നിന്്്ലഭിക്്്ന്്സ്ക്്്മജീവി
കകോട്സമാനമാണ.്അതിത്്്അരഥംഈജീ
ന്കള്്പഴക്്മ്ള്്വയാണ.്മന്ഷയ്ന്്ആ്്്ി
ബകോട്്ിക്്്ഔഷധങ്്ള്്ഉപകോഗിച്്ത്തോ
ണ്്്ഉളവായതാവണതമന്്ില്്എന്്ാണ.്

പഠനംനടത്്ിയ(Paenibacillus)ബാകറ്്്ീരിയ
മന്ഷയ്ന്ഉപപദ്വകാരിയല്്.പകക്്അതിത്്്പപ്
തികോധകശഷി കോഗകാരികള്്ക്്് ഹകമാറാ
ന്ള്്സാധയ്തനിലനില്്ക്്്ന്്്ണ്്്.പകക്്നാ
ന്്്റ്മീറ്്ര്്താഴച്യില്ള്്പാറയില്്നിന്്ാണ്
ഇവതയകതണ്്ത്്ിയത.്അത്തോണ്്്ഇവയ്
തടഹകമാറ്്ംഅപത്കവഗംനടക്്ിതല്്ന്്്മിക്്
വാറം്കര്താം.

പകക്,്പപ്ക്തിദത്്മായആ്്്ിബകോട്്ി
ക്്്കകോട്ള്്പപ്തികോധംവളതരവയ്ാപകമാ
ണ.്തപര്്മാകപ്ഫാസ്്്്ില്്നിന്്്വര്ന്്ബാകറ്്്ീരി
യകള്്ക്്്ഈകശഷിഉണ്്ാകം്.2011ല്്നടന്്
ഒര്പഠനത്്ില്്കാനഡയില്്നിന്്്ംറഷയ്യി
ല്്നിന്്്ംലഭിച്്മ്പ്്തിനായിരംവര്്ഷംപഴക്്
മ്ള്്ബാകറ്്്ീരിയകള്തടഡിഎന്്എകവര്്തിരി
ച്്്. ബീറ്്ാലാകറ്്്ം, തടപട്ാഹസക്്ിളിന്്, ഹല്്
കക്്തപപഹ്ടഡ് ത്ടങ്്ിയ ആ്്്ിബകോട്്ി
ക്്്കകോട്പപ്തികോധകശഷിനല്്ക്ന്്ജീന്
കള്്ഇവയക്്്്ഉതണ്്ന്്്കതണ്്ത്്ി.

ആശങ്്കള്്
ഇതതക്റിച്്്അപത്യധികംആശങ്്തപ്്കടണ്്

കാരയ്മിതല്്ന്്്കര്ത്ന്്വര്ണ്്്.തപര്്മാകപ്ഫാ
സ്്്്ില്് നിന്്്ളള സ്ക്്്മജീവികള്് എങ്്തന
തോതക്്അപകടകാരികളായിതീരാംഎന്്ത
റിയാന്്മാരഗങ്്ള്്ഇല്്.അത്തോണ്്്അതത
ക്്്റിച്്്ള്്അമിതആശങ്്യക്്്്വലിയഅരഥ
മില്്.കാലാവസ്്വയ്തിയാനത്്ില്്നിന്്്ള്്മ
റ്്്ഭീഷണികള്്കനരികടണ്്തിതനക്്്റിച്്ാണ്ന
മ്്ള്്ക്ട്തല്്പശ്ദ്്പ്ലര്്കത്്ണ്്ത്എന്്ാണ്
വാദം.ഉദാഹരണമായിഭ്മിയ്തടച്ട്വരധി
ക്്്ന്്തിന്അന്സരിച്്്പലഉഷണ്കമഖലകോ
ഗങ്്ളം്മററിടങ്്ളികലക്്്വയ്ാപിക്്ാന്്ഇടയ്

ണ്്്.ഉദാഹരണമായിമകലറിയ,കോളറ,തഡങ്്്
പനി,ത്ടങ്്ിയവഹശതയ്കമഖലകളികലക്്്ംപ
ടരാം.

മതറ്്ര്വാദഗതിഇതിതനഅവഗണിക്്ാന്്
പാടിതല്്ന്്്ള്്താണ.്അപകടത്്ിത്്്കൊത്
എപത്തയന്്്അറിയിതല്്ങ്്ില്്അപകടതത്്ഗൗ
നിക്്ാതിര്ന്്ാല്്മതിയാവില്്.ഇത്വതരനട
ന്്പഠനത്്ിത്്്അടിസ്്ാനത്്ില്തവളിതപ്്
ട്ന്്ത്ഈപ്രാതനസ്ക്്്മജീവികള്്പ്നര്
ജ്്ീവിക്്തപ്്ടാനം്മന്ഷയ്തനപപ്തിക്ലമായി
ബാധിക്്ാനം്ഉള്്തചറിയസാധയ്തനിലനി
ല്്ക്്്ന്്്എന്്ാണ.്സാധയ്തയ്തടകൊത്ക്
തയ്മായിഅറിയിതല്്ന്്ത്സതയ്ം.പകക്്അത്
എതായാലം്ശ്നയ്സാദ്്്യതഅല്്.ചിലകപ്്ള്്
ആ്്്ിബകോട്്ിക്്്കള്്തോണ്്്ചികിത്്ിക്്ാ
വ്ന്്ബാകറ്്്ീരീയആകാം.അതല്്ങ്്ില്് പപ്തി
കോധകശഷിയ്ള്്ബാകറ്്്ീരിയാകാം.അതല്്ങ്്ി
ല്്അത്ഹവറസാകാം.

ഈകോഗകാരികള്്ഒന്്്ംതതന്്മന്ഷയ്
ന്മായിസമ്്ര്്ക്്ില്്ാതതയായിട്്്ദീര്്ഘകാലങ്്
ള്്ആയത്തോണ്്്തതന്്മന്ഷയ്ത്്്പപ്തികര
ധവയ്വസ്്ഇതിതന കനരിടാന്്സജ്്മാവില്്.
അത്തോണ്്ാണ്അത്വളതരഅപകടകരമാ
വ്ന്്ത.്

ആര്്ട്്ിക്്ികോ ഹസബീരിയയികോ തമ
കസ്ിക്്ന്്ഖനികള്തടആഴങ്്ളികോ,മാപത്മാ
കോസ്ഷ്പത്ിയികോകിടക്്്ന്്ഈസ്ക്്്മ
ജീവികതളഇവിതടഇന്്്യയികോകകരളത്്ികോ
ഇര്ന്്്ആശങ്്തപ്്കടണ്്എന്്്കര്താകനആ
വില്്.ഹചനയ്തടഅന്്ര്്ഭാഗതത്്വ്ഹാന്്
പപ്വിശയ്യില്്നിന്്്കോവിഡ്കോകതമതങ്്്ം
പരക്്ാതനട്ത്്സമയംഎപത്തചറ്താതണന്്്
നമ്ക്്റിയാം.നിരന്്രമന്ഷയ്സാന്്ിധയ്വം്
സഞ്്ാരവ്മ്ള്് കമഖലകളാണ്ഹസബീരിയ
യം്അലാസ്കയം് പര്്വപപ്കദശങ്്ള്തമല്്ാം.
അത്തോണ്്്നമ്്്തടസമ്ഹവം്ശാസപ്ത്സ
കങ്്തികകോകവം്രപഷ്്്ീയകനത്തവ്വ്തമല്്ാം
"ഫ്ച്്റിസ്്്്ിക'്ആയിചിന്്ിക്്യം്പപ്വര്്ത്്ിക്്
യം്തചയത്ാകലനിരന്്രംഉയര്്ന്്്വര്ന്്ഇ
ത്്രംതവല്്്വിളികതളകനരിടാനാവ.്ഭ്തകാല
ങ്്ളില്്വയ്ഥാഅഭിരമിക്്്ന്്,ജലപന്ങ്്ളിലം്
തകട്്്കാഴച്്്കളിലം്മ്ഴ്ക്ന്്എത്സമ്ഹവം്
തോട്കക്്ണ്്ിവര്ന്്വിലവളതരവല്തായിരി
ക്്്ം.

( കേരളശാസത്ര് സാഹിരയ് പരിഷത്്് )

ഖനനങ്്ളം്അവകൊണ്്്വര്ന്്വവറസ്കളം്

തഡാകറ്്്ര്്മാരം്മദയ്വം്

ഫൊകറാണഹവറസ്ബാധകാരണം
ഇത്വതരകകരളത്്ില്്മരിച്്ത്

രണ്്്കപരാണ.് കകരളം തകാകറാണതയ പപ്തി
കരാധിക്്ാന്്നടപടിസവ്ീകരിക്്ാനാരംഭിച്്ിട്്്ഒ
ര് മാസകത്ാ്ളമായിരിക്്്ന്്്.എന്്ാല്്,സം
സ്്ാനത്്്ചില്്റ മദയ്വില്്പനശാലകള്്അട
ച്്ിട്്ിട്്് ഒരാഴച്കയ ആയ്ള്്്. ഇതിനകം സം
സ്്ാനത്്്മദയ്ംകിട്്ാതതആത്്ഹതയ്തചയത്
ത്ആറ്കപരാണ.്

അകപ്ാ്ള്്ഒര്കചാദയ്മ്യര്ന്്്കകരളത്്ി
ത്്്മ്ന്്ിതലഭീകരന്്തകാകറാണയാകണാമദയ്
മില്്ായമ്യാകണാ?

കകരളത്്ില്്മദയ്പിക്്്ന്്വര്്ജനസംഖയ്യ്
തട17.2ശതമാനംവര്തമന്്ാണ്കണക്്്.അ
തായത്47ലക്്ംകപര്്.ഇതില്്17ലക്്ംകപര്്ദി
വകസന മദയ്പിക്്്ന്്വരാണ.് സംസ്്ാനത്്്
ആറ്ലക്്ംകപര്്മദയ്ത്്ിന്അടിമതപ്്ട്്്കരാഗാ
വസ്്യിലാതണന്്്ച്ണ്്ിക്്ാട്്്ന്്ത്രാജയ്ംപ
ത്്പശ്ീനല്്കിആദരിച്്,പാലിയംഇന്്്യയ്തട
തചയര്്മാന്്കഡാ.എം.ആര്്.രാജകഗാപാലാണ.്

സംസ്്ാനത്്് മദയ്ത്്ിത്്് വിലപ്നാവകാ
ശംബവകറജസ്കകാര്്പ്്കറഷതനഏല്്പ്്ിച്്ത്
1984ല്്.ആവര്്ഷംമദയ്ത്്ിത്്്വിറ്്്വരവ്60
കകാടിര്പയായിര്ന്്്.25വര്്ഷത്്ിന്കശഷം
ബിവകറജസ് കകാര്്പ്്കറഷനില്തടയ്ള്് മദയ്
ത്്ിത്്് വിറ്്്വരവ് ക്തിച്്്യര്്ന്്ത് 14,508
കകാടിര്പയികലയക്്്ാണ.്കഴിഞ്്സാമ്്ത്്ി
കവര്്ഷതത്(്201819)വര്്ഷതത്്കണക്്ാണി
ത.്അതിന്മ്ന്്വര്്ഷം12,937കകാടിര്പയ്തട
വിറ്്്വരവാണ്കകാര്്പ്്കറഷന്ണ്്ായിര്ന്്ത.്

'അമരം'എന്്പപ്ശസത്മായഭരതന്്സിനി
മയില്്തകപിഎസിലളിതഅവതരിപ്്ിക്്്ന്്
ഭാര്്ഗവിപറയ്ന്്സംഭാഷണംഓര്്മയില്്ാത്്
മലയാളിക്റവായിരിക്്്ം'നല്്മീങ്്ിട്്്യാസകന്ാ്
ഷം...മീങ്്ിട്്ിതല്്ങ്്ി സകന്ാ്ഷം...കടാലികപ്ാ്യാ
സകന്ാ്ഷം...കപായിതല്്ങ്്ി സകന്ാ്ഷം...സ്രയ്
ന്ദിച്്ാസകന്ാ്ഷം...അസത്മിച്്ാസകന്ാ്ഷം
'മലയാളിയ്തടമനസ്്റിയ്ന്്തിരക്്ഥാക്ത്്്
എ.തകകലാഹിതദാസ്'അമര'ത്്ിന്കവണ്്ിഎ
ഴ്തിയത്അക്്രം പപ്തിശരിയാതണന്്്ബിവ
കറജസ്കകാര്്പ്്കറഷത്്്കണക്്്കളം്പറയ്
ന്്്.കഴിഞ്്പ്ത്വര്്ഷത്്കലന്്്മലയാളിക്
ടിച്്്തീര്്ത്്ത്68.57കകാടിര്പയ്തടമദയ്മാണ.്
തകലആഴച്യിതലപക്ിസമ്സിന്കവണ്്ിഡിസം
ബര്്24ന്വാങ്്ിക്്്ട്്ിയത്51.65കകാടിര്പയ്
തടമദയ്ം.കഴിഞ്്ഓണക്്ാലത്്്അത്്ംമ്ത
ല്്ഉപത്ാടംവതരവാങ്്ിയത്487കകാടിര്പയ്
തടമദയ്മാതണങ്്ില്്ഉപത്ാടത്്ിന്മാപത്ം90.32
കകാടിര്പയക്്്ാണ്മദയ്ംവാങ്്ിയത.്പപ്ളയം
കകരളതത്്മ്ക്്ിയ2018ആഗസ്്്്ില്്കകരളീയ
ര്്ക്ടിച്്ത്1264കകാടിര്പയക്്്ാണ.്

ഇകപ്ാ്ള്് മനസ്്ിലായികല്,്മലയാളിക്്് സ
കന്ാ്ഷത്്ിന്മാപത്മല്്,സങ്്ടത്്ിനം്മദയ്ംക്
ടാതതപറ്്ില്്.അങ്്തനയ്ള്്മലയാളിക്്്തപതട്്
ന്്്മദയ്ംകിട്്ാതായാല്്വലിയആഘാതമ്ണ്്ാ
കം്.47 ലക്്ം മദയ്പര്തട കാരയ്ം വിടാം.പ
തക്,്അതില്്17ലക്്ംദിവകസനമദയ്പിക്്്ന്്
വരാണ്എന്്കണക്്ില്്തചറ്തായിമദയ്പി
ക്്്ന്്വതരമാറ്്ിനിര്്ത്്ാം.കഡാ.രാജകഗാപാല്്
പറയം്കപാതല,മദയ്ത്്ിന്അടിമതപ്്ട്്ആറ്ല
ക്്കത്ാ്ളംകപര്ണ്്്.അവതരഎന്്്തചയ്്്ം?

ഇവര്്ക്്്,മദയ്ംകിട്്ാതായാല്്സഹിക്്ാനാ
വാത്് തവപപ്ാളം അന്ഭവതപ്്ടാം.വിറയലം്
ഛര്്ദിയം്അപസമ്ാരവം്ഉണ്്ാവാം.സ്്ലകാ

ലവിപഭ്മം,പനി,നിയപന്്്ണ
മില്്ാത്്വിറയല്്എന്്ിവ
വന്്ാല്് അടിയന്്രമായി
ഡി അഡിക്്ന്് തസ്്്റ്
കളില്് പപ്കവശിക്്ണതമ
ന്്് ഇന്്്യന്് തമഡിക്്ല്്
കൗൺ്്സില്്മ്ന്്പപ്സിഡ
ന്്്്ം മകനാകരാഗചികിത്്
കനം്മ്ന്്തമഡിക്്ല്്വിദയ്ാ
ഭയ്ാസ ഡയറക്്റ്മായ കഡാ.
പി.സികകശവന്്ക്ട്്ിനായര്്
പറയ്ന്്്.ഹ്ദയതത്്വതര
കനരിട്്് ബാധികച്്യക്്്ാതമ
ന്്ാണ്അകദ്്ഹത്്ിത്്്മ്ന്്റിയിപ്്്.ഈആറ്
ലക്്ംകപതരഇങ്്തനപപ്കവശിപ്്ിക്്ാന്്തക്്
വിധമ്ള്്ഡിഅഡിക്്ന്്തസ്്്റ്കള്്നമ്്്
തടഈനാട്്ില്്സജ്്മാകണാ?എകഹ്സസ്വ
ക്പ്്ിത്്്ആഫിമ്ഖയ്ത്്ില്ള്് 'വിമ്ക്്ി'ക്്്
10കിടക്്കള്്വീതം14ജില്്ാആശ്പപത്ികളി
ല്്140കിടക്്കളാണ്ള്്തതന്്്പറയ്ന്്ത്അ
തിത്്്സിഇഒഡി.രാജീവ.്

ആറ്ലക്്ംഎവിതടകിടക്്്ന്്്,140എവി
തടകിടക്്്ന്്്?കവണതമങ്്ില്്സംസ്്ാനതത്്
മകനാകരാഗചികിത്്ാകകപദ്്്ങ്്ളിതലകിടക്്ക
ള്്തമാത്്ംനീക്്ിവച്്ാല്്കപാലം്ഇതിത്്്പ
ത്്ിരട്്ിയികലതറ കിടക്്ക
ള്ണ്്ാവാനിടയില്്.  സം
സ്്ാനനിയമസഭയ്തടസ
കബാര്്ഡികനറ്്്ലജികല്്റ്്ീവ്
സമിതിയ്തട പരികശാധന
യില്് കകരളത്്ിതലാട്്ാതക
മാനസികകരാഗ ചികിത്്
യക്്്്മ്വായിരകത്ാ്ളംകി
ടക്്കകളലഭയ്മായിട്്്ള്്്എ
ന്്് കതണ്്ത്്ിയിര്ന്്്.അ
വയില്്അതിതനക്്ാള്്ക്
ട്തല്്കരാഗികള്്ചികിത്്
യില്്കഴിയ്ന്്അവസ്്ഇ
കപ്ാ്ഴം് ത്ടര്കയാണ.്അ
ങ്്തനയാതണങ്്ില്് പ്ത്
തായിവര്ന്്ഈ ആറ്ല
ക്്കത്ാ്ളംമദയ്ാസക്്കരാ
ഗികതളഎവിതടപപ്കവശിപ്്ി
ക്്്ം? മദയ്ംകിട്്ാത്്അവ
സ്്യില്്10മ്തല്്20ശത
മാനംകപര്്സവ്ന്്ം നിലയി
ല്്മദയ്പാനംനിര്്ത്്്തമന്്്
മകനാകരാഗചികിത്്കനം്
തമഡിക്്ല്്വിദയ്ാഭയ്ാസവ
ക്പ്്് മ്ന്് ഡയറക്്റ്മായ
കഡാ.തക.എക്മാര്്പറയ്
ന്്്.അതില്്40മ്തല്്50ശതമാനംകപര്്ക്്്ചി
കിത്്തകാട്ത്്ാല്്തമച്്തപ്്ട്തമന്്ാണ്അ
കദ്്ഹത്്ിത്്്അഭിപപ്ായം.ആറ്ലക്്ത്്ിത്്്
50ശതമാനംഎന്്്പറയ്കമ്ാ്ള്്മ്ന്്്ലക്്
കത്ാ്ളംകപര്്.ഇവര്്ക്്്എവിതടചികിത്്തകാ
ട്ക്്്ം?

കട്ത്്മദയ്പാനികള്്ക്്്മദയ്ംഒഴിവാക്്ാനാ
വാത്്താതണന്്്സര്്ക്്ാര്്കഡാകറ്്്ര്്ക്്്കബാ
ധയ്മ്തണ്്ങ്്ില്്ക്റിപ്്ടിനല്്കിയാല്്അത്പ
രികശാധിച്്്റപ്്ിച്്കശഷംഒരാഴച്കത്്യക്്്്മ്
ന്്്ലിറ്്ര്്മദയ്ംനല്്കാന്്നടപടിഎട്ക്്ണതമ
ന്്ാണ്എകഹ്സസ്വക്പ്്ിത്്്ഉത്്രവ.്60
ശതമാനംസപ്ത്ീകള്് കഡാക്്ര്്മാരായി കജാലി
തചയ്്്ന്്ആശ്പപത്ികളില്്അവര്്ഈഉത്്ര
വ്മ്ലംഭീഷണിയിലാവ്തമന്്ാണ്കകരളാഗ
വ.തമഡിക്്ല്്ഓഫീകസഴസ്്അകസാസികയഷ
ന്്(തകജിഎംഒഎ)ഭാരവാഹികള്തടവാദം.മദയ്ാ
സക്്കരാഗികളികലതറയം്അപക്മാസക്്രാ
തണന്്്ംഇവതരപലകപ്ാ്ഴം്ഹകയം്കാലം്
തകട്്ിയിട്്്ചികിത്്ികക്്ണ്്ിവര്ന്്ത്ബ്ദ്്ിമ്
ട്്ാതണന്്്ംഈരംഗത്്്ള്്കഡാകറ്്്ര്്മാര്്പറ
യ്ന്്്.തകജിഎംഒഎയ്തടയം്അതില്്തതന്്

അംഗമായചികിത്്ാരംഗത്്്ള്്കഡാകറ്്്ര്്മാ
ര്തടയം്(അവര്തട കപര് തവളിതപ്്ട്ത്്ാനാ
വാത്്തിന്കാരണം,ഈ കമഖലയിതലഏക
സംഘടന എന്് നിലയക്്്്ള്് ബ്ദ്്ിമ്ട്്്ത
തന്!്)കഡാക്്ര്്മാര്തടയം്നിലപാട്വിര്ദ്്മാ
ണ.്ഭീഷണി,മദയ്സക്്കരാഗികള്തടഅപക്മാസ
ക്്ികയാഅകതാമദയ്പരില്്നിന്്്(ഇത്വതരഉ
ണ്്ായിട്്ില്്ാത്്തം്ഇനിഉണ്്ാക്തമന്്്പപ്തീ
ക്്ിക്്തപ്്ട്ന്്ത്മായ...!)ഭീഷണികയാ?

മര്ന്്ിനം്ചികിത്്യക്്്്ംപകരംമദയ്തമന്്
ത്ഹനതികതയത്ക്്തിരാതണന്്്മാപത്മല്്,നി
യമനടപടികള്് കനരികടണ്്ി വര്ന്്തിനിടയാ
ക്്്തമന്്്ംതകജിഎംഒഎപറയ്ന്്്.

സംഘടനാകനതാക്്ള്്ക്്്കപാലം്നിയമമ
റിയാത്്ത്കഷ്്മാണ.്സര്്ക്്ാര്്ആശ്പപത്ിക
ളില്ള്്തപ്്തടഎവിതടയാണ്രണ്്്ഹസകയ്ാപട്ി
സ്്്്്കള്തടക്റിപ്്്വാങ്്ിസ്ക്്ിച്്്വതച്ാ്തക്്
ഇത്്രക്്ാതര ചികിത്്ിക്്ാന്ള്് സംവിധാ
നം?കകരളത്്ില്്ആകളാഹരിമദയ്പാനം8.3ലി
റ്്റാണ.്അത്കദശീയതലത്്ികലതിതനക്്ാള്്വ
ളതരക്്്ട്തലാണ.്അങ്്തനനല്്അവസ്്യി
ല്്ലഹരിവിമ്ക്്നാവാന്്തയ്്ാറാകാത്്വര്്
ഇകപ്ാ്ള്്തയ്്ാറാക്തമന്്്പറയ്ന്്തിതലയ്
ക്്ിഎന്്ാണ?്ഇത്്രക്്ാര്്വയ്ാജവാറ്്്മ്തല്്
കഞ്്ാവ,്എല്്എസഎ്ഡിഉള്്തപ്്തടയ്ള്്ലഹ
രിയികലയക്്്്കപാകകണാമദയ്പാനിയായിത്ട
രകണാഎന്്കചാദയ്ത്്ിനാണ്തകജിഎംഒഎമ
റ്പടിനല്്കകണ്്ത.്

കകരളത്്ിതലആകരാഗയ്കമഖലതകാകറാണ
ചികിത്്യക്്്ായിആഞ്്്തപാര്ത്ന്്അവ
സരമാണിത.്അകപ്ാ്ഴാണ്മദയ്ത്്ിന്സര്്ട്്ിഫി
ക്്റ്്്നല്്കല്്വലിയപപ്ശന്മാതണന്്്തകജി
എംഒഎപറയ്ന്്ത.്അങ്്തനഒര്സര്്ട്്ിഫിക്്
റ്്്തകാട്ക്്ണതമന്്്ആകരാടം്നിര്്ബന്്ിക്്്
ന്്ിതല്്ന്്്മ്ഖയ്മപന്്്ിതതന്്വയ്ക്്മാക്്ിക്്ഴി
ഞ്്്.എന്്ിട്്്ം,തകാകറാണക്്ാലത്്്സര്്ക്്ാര്്

കഡാകറ്്്ര്്മാര്തടസം
ഘടന കരിദിനാചര
ണവ്മായി മ്കന്ാ്ട്്്
കപാവ്ന്്തിതല ല
ക്്്യതമന്്ാണ?്ഈ
സംഘടനാകനതാക്്
ള്തടവിദയ്ാഭയ്ാസകാ
ലം മ്തല്ള്്രാപഷ്്്ീ
യംഇതിന്ഉത്്രംന
ല്്ക്തമന്്്ഇകതസം
ഘടനയിതലഇടത്പ
ക്് അന്ഭാവികള്്
പറയ്ന്്്.അതല്്ങ്്ി

ല്്,ഒര്യ്ദ്്മ്ഖത്്്നില്്ക്്്ന്്ആകരാഗയ്പപ്
വര്്ത്്കസംഘടനസവ്ന്്ംകമാ്്്ര്്തക്്തിതര
കരിദാനാചരണവ്മായിമ്കന്ാ്ട്്്വരിതല്്ന്്്പ
റയ്കമ്ാ്ള്്അത്വിശവ്സികക്്ണ്്ിവര്ന്്്.മ്
ന്്കാലഎല്്ഡിഎഫ്മപന്്്ിസഭയിതലആകരാ
ഗയ്മപന്്്ിമാര്്ഈസംഘടനയിതലഇടത്അന്
ഭാവികതളയാണ് വിശവ്ാസത്്ിതലട്ത്്ിര്ന്്
തതങ്്ില്്ഇകപ്ാ്ഴതത്്ആകരാഗയ്മപന്്്ിസംഘട
നാ കനത്തവ്ത്്ിതന വിശവ്ാസത്്ിതലട്ത്്്.
അവര്്തകാകറാണക്്ാലത്്്തതന്്കരിദിനാ
ചരണവ്മായി ആകരാഗയ്മപന്്്ിക്്് പണി ന
ല്്കിഎന്്ാണ്ഒര്വിഭാഗംകഡാകറ്്്ര്്മാര്തട

ക്റ്്തപ്്ട്ത്്ല്്.
സപ്ത്ീകതളസംബന്്ിച്്ിടകത്ാ്ളംഭര്്ത്്ാ

വം്മകനം്അച്്നം്ഉള്്തപ്്തടകവണ്്തപ്്ട്്വര്്
മദയ്പിക്്്ന്്ത്ഇഷ്്മല്്.അതിത്്്തകട്തികള്്
ഏറ്്വം്ക്ട്തല്്ഏറ്്വവാകങ്്ണ്്ിവര്ന്്തം്
അവരാണ.്ഇകപ്ാ്ള്്,മദയ്സക്്ര്തടവിപക്യയ്
തടഇരകളാകവണ്്ിവര്ന്്തം്മറ്്ാര്മല്്.അത്
തകാണ്്്തതന്്മദയ്പാനത്്ിത്്്ഹവകാരിക
തലംരാപഷ്്്ീയക്്ാര്്ച്ഷണംതചയ്്്ന്്ത്പ്തി
യകാരയ്മല്്.മദയ്ത്്ിതനതിതര പപ്തയ്ക്്സമര
ത്്ിനിറങ്്്ന്്ഹപ്കസത്വസഭകള്്മദയ്പതര
പള്്ിയില്്കയറ്്ിതല്്ന്്്തീര്മാനിച്്ാല്്ആ 
വിഭാഗത്്ിതലമദയ്പാനംഅവസാനിപ്്ിക്്ാനാ
വികല്?്എന്്ിട്്്ംഅവര്്അങ്്തനതയാര്നില
പാതടട്ക്്ാത്്ത്അവര്്ക്്്യാഥാര്്ത്്്യംഅറി
യാവ്ന്്തിനാലാണ.്മദയ്പാനത്്ിത്്് സാമ്
ഹികവശവം് ശാസപ്ത്ീയതയം്(നിയമവശ
വം്...!)ഏറ്്വം്നന്്ായിഅറിയാവ്ന്്കഡാക്്
ര്്മാര്്തകാകറാണക്്ാലത്്്അത്മറക്്്ന്്ത്
അവര്തട ഹനതികതയക്്്ം ധാരമ്ികത
യക്്്്ംകചര്ന്്താകണാഎന്്്ആത്്പരികശാ
ധനനടത്്്ന്്ത്നന്്ായിരിക്്്ം.

അതീതം
എം. ബി. സ രത് ്ഷ്

2017ഫെ  മാ ന സി ൊ രോ ഗയ് ചി െി ത്്ാ നി യ മ മ ന ്സ േി ച്്് രോ ഗി യ ്ഫെ സ മ്് 
ത മി ല്്ാ ഫത ചി െി ത്് പാ െി ല്്. ന ല്് ഉ രദ് ്ശയ് രത്ാ് ഫെ എ ന്് നി െ യി ല്് ബ ന്്് 
ക്് ള്്രക്ാ് സ ്ഹ ്ത്്് ക്് ള്്രക്ാ് മ ദയ് സ ക്്ി യ ്ള്് വ ഫേ ആ ശ ്പ തത്ി യി ല്്
ഫൊ ണ്്് വ ോം. രോ ഗി എ തി ര്്ക്്് െ യാ ഫെ ങ്്ി ല്് േ ണ്്് മ രനാ ോ ഗ വി ഭാ ഗം
രോ ക്് ര്്മാ ര്് ഇ യാ ഫെ പ ്റ ത്്് വി ട ്ന്് ത ്അ പ െ െ െ േ മാ ഫെ ന്്് രേ ഖാ മ ്
െം എ ഴ ്തി യ രശ ഷം ചി െി ത്് ആ േം ഭി ക്്ാ ഫമ ന്്ാ ണ ്രോ. ക ്മാ ര്് പ റ യ ്
ന്് ത.് അ താ യ ത,് മ ദയ്ാ സ ക്്ി യ ്ള്് രോ ഗി യ ്ഫെ അ ന ്മ തി യി ല്്ാ ഫത ചി െി 
ത്്ി ച്്ാ ൊ ണ ്രോകറ്്്ര്്മാ ര്് നി യ മ ന െ പ െി ക്്ി േ യാ വാ നി െ യ ്ള്് ത.്

വാര്്ത്്യിലെവയ്ക്്ി

ഫൊവിഡ-്19കോഗതത്്അതിജീവിച്്രാജയ്
തത്്ഏറ്്വം്മ്തിര്്ന്്ദമ്്തികളാണ്

തൊണ്്്റ്്ിമ്ന്്്കാരനായപത്്നംതിട്്റാന്്ിസവ്കദ
ശികൊമസം്ഭാരയ്എൺ്്പതത്്ട്്്കാരിയായമറിയാമ്്
യം്.കോകതത്്തതന്്മികച്്തറകക്്ഡ്കളിലഒന്്ാ
ണിത.്കോട്്യംതമഡിക്്ല്്കോതളജില്്നിന്്ാണ്ഇ
ര്വര്്ക്്്ം ചികിത്് ലഭിച്്ത.് ഇകൊതട തമഡിക്്ല്്
കോതളജിതലകോകറ്്്ര്്മാര്തടടീമം്തമഡിക്്ല്്ചരി
പത്ത്്ിത്്്ഭാഗമായി.ഇറ്്ലിയില്്നിതന്്ത്്ിയമക്്ളി
ല്്നിന്്ാണ്ഇവര്്ക്്്കോഗംബാധിച്്ത.്

കൊവിഡികെതതാല്്പ്്ിച്്വര്്

അതിര്്ത്്ിഅടച്്്ള്്
ധിക്്ാരംഫെ ഡറല്്ഭരണസംവിധാനംനിലനില്്ക്്്

ന്് ഒര് രാജയ്തത്് നിയമങ്്ള്്ഏകപ
ക്്ീയമായി ലംഘിക്്്ന്്തിന് ഒര്സംസ്്ാനത്്ി
നം്അധികാരമില്്.ദൗര്്ഭാഗയ്കരതമന്്്പറയതട്,്നി
ലവിതലഅടിയന്്രസാഹചരയ്ത്്ിലഇത്്രംനിയ
മലംഘനത്്ിന്മ്ന്്ിട്്ിറങ്്ിയിരിക്്്കയാണ്അയ
ല്്സംസ്്ാനമായകര്്ണാടക.വടക്്ന്്കകരളത്്ി
ല്്നിന്്്ള്്പപ്കവശനകവാടങ്്ളില്്മണ്്ിട്്്യര്്ത്്ി
യം്ബാരികക്്ഡ്കള്്സ്്ാപിച്്്ംതപാത്ഗതാഗതം
തടസതപ്്ട്ത്്ിയത്വഴിഅകങ്്യറ്്തത്്മന്ഷയ്ാ
വകാശലംഘനംക്ടിയാണ്കര്്ണാടകകാണിച്്ിരി
ക്്്ന്്ത.് തകാവിഡ് 19 ഭീഷണിയ്തട പശ്്ാത്്ല
ത്്ില്് കകരളവം് കര്്ണാടകയം് ഉള്്തപ്്തട രാജയ്
തത്്ല്്ായിടത്്്ംകോക്്്ഡൗൺപപ്ഖയ്ാപിച്്ിരിക്്്
കയാണ്കകപദ്്്സര്്ക്്ാര്്.സര്്ക്്ാര്്വകയാപത്ാവാ
ഹനങ്്ള്്,ട്റിസ്്്്്ബസ്കള്്,ഓകട്ാ്, ടാകസ്ി, തപ്ട
യന്്്,വിമാനംത്ടങ്്ിഎല്്ാവിധവാഹനസര്്വീസ്
കളം്നികരാധിച്്ിരിക്്്കയാണ.്അത്തകാണ്്്ത
തന്്കകരളത്്ില്്നിന്്്കര്്ണാടകയികലകക്ാ്തി
രികച്ാ്സാധാരണവാഹനങ്്തളാന്്്ംകടന്്്കപാ
കില്്.

അകതസമയം,അവശയ്സര്്വീസ്കമഖലയിതലവാ
ഹനങ്്ള്്ഒരിടത്്്ംതടയര്തതന്്ാണ്കകപദ്്്സ
ര്്ക്്ാര്്വയ്ക്്മാക്്ിയിരിക്്്ന്്ത.്തതന്്യ്മല്്,കദ
ശീയപാതകള്്അടച്്ിടാന്്സംസ്്ാനസര്്ക്്ാര്ക
ള്്ക്്്അധികാരമിതല്്ന്്്ംകദശീയഹഹകവആകറ്്്ി
ല്്പറയ്ന്്്.ഇതതല്്ാംനിലനില്്തക്്യാണ്കാസ
ര്്കഗാഡ്ജില്്യിതലമാക്്്ട്്ംഉള്്തപ്്തടഅഞ്്്തച
ക്്്കപാസ്്്്്കളം്കണ്്്ര്്ജില്്യിതലക്ട്്്പ്ഴതചക്്്
കപാസ്്്്്ംവഴിയ്ള്്ആംബ്ലന്്സ്സര്്വീസ്കള്്ക
ര്്ണാടകതടഞ്്ത.്ഇത്മ്ലംഅടിയന്്രചികിത്്
കിട്്ാതതആറ്മലയാളികളാണ്ഈദിവസങ്്ളില്്മ
രിച്്ത.് തകാവിഡ് ബാധ അധികരിച്്ിട്്്ള്് കാസ
ര്്കഗാട്്്നിന്്്ള്്കരാഗികളം്അതിര്്ത്്ി കടന്്്വ
ര്തമന്്്ച്ണ്്ിക്്ാട്്ിയാണ്ഈഅതിപക്മം.

തകാവിഡ് ഭീഷണിഏതതങ്്ിലം്സംസ്്ാനത്്്
മാപത്മായിഒത്ങ്്ിനില്്ക്്്ന്്തല്്.കകരളംഎണ്്
ത്്ില്്അലപ്്ംമ്ന്്ിലാതണങ്്ിലം്കര്്ണാടകയി
ല്മ്ണ്്്കരാഗബാധിതര്്.കാസര്്കഗാഡ്അതിര്്ത്്ി
അടച്്ിട്്ത് തകാണ്്്കര്്ണാടക കരാഗമ്ക്്മാതണ
ന്്്പറയാനാവില്്.ഏത്തരത്്ില്്തപ്്ട്്കരാഗികളാ
യാലം്അവര്്ക്്്ചികിത്്നികഷധിക്്്ന്്ത്മൗലീ
കാവകാശലംഘനമാതണന്്്ംഅത്്രംനിയമലം
ഘനങ്്ളില്് കകാടതി ഇടതപട്തമന്്്മാണ് കകരള
ഹഹകക്ാ്ടതിയ്തടമ്ന്്റിയിപ്്്.എന്്ാല്്,ഈമ്
ന്്റിയിപ്്്കപാലം്മാനിക്്ാന്്കര്്ണാടകതയാറ
തല്്ന്്ാണ്ഇന്്തലഹവക്കന്്രംവതരയം്അവര്്
സവ്ീകരിച്്നിലപാട.്കാസര്്കഗാട്്്നിന്്്മംഗലാപ്ര
കത്്ക്്്ള്്പപ്ധാനകദശീയപാതയിതലതചക്്്കപാ
സ്്്്ാണ്മാക്്്ട്്ത്്്ള്്ത.്കണ്്്ര്്ജില്്യിതലക്ട്്്പ്
ഴയില്മ്ണ്്്മതറ്ാ്തരണ്്ം.ഈരണ്്്ജില്്കളിതലയം്
തകാവിഡ്ഭീഷണിമ്ലമാണ്അതിര്്ത്്ിഅടച്്തത
ന്്്കര്്ണാടകഅഡവ്ക്്റ്്്ജനറല്്ഇന്്തലകകരള
ഹഹകക്ാ്ടതിതയഅറിയിച്്്.കകരളത്്ില്്നിന്്്
ള്് വാഹനങ്്ള്്ക്്് വയനാട് അതിര്്ത്്ി വഴി ക
ര്്ണാടകയില്്പപ്കവശിക്്ാതമന്്്ംനിലപാതടട്ത്്്.

എന്്ാല്്എല്്ാവാഹനങ്്തളയം്അതിര്്ത്്ികട
ത്്ിവിടണതമന്്ല്്കകരളംആവശയ്തപ്്ട്ന്്ത.്അ
തയ്ാവശയ്കരാഗികള്മായികടന്്്വര്ന്്ആംബ്ല
ന്്സ്കള്്വയനാട്വഴിതിരിച്്്വിടാനാവില്്.തതന്്
യ്മല്്,തമഡിക്്ല്്വാഹനങ്്തളാന്്്ംതകാവിഡ്നി
യപന്്്ണനികരാധനത്്ിത്്്പരിധിയില്്വരിതല്്ന്്്
കകപദ്്്സര്്ക്്ാര്്തതന്്വയ്ക്്മാക്്ിയിട്്്മ്ണ്്്.തകാ
വിഡ്19അടക്്മ്ള്്കരാഗികള്്എത്്ിയാല്്ചികി
ത്്ിക്്ാന്്തയാറാതണന്്്അവിട്തത്്ആശ്പപത്ി
അധിക്തര്്കര്്ണാടകസര്്ക്്ാരിതനകനരിട്്്അറി
യിച്്ിട്്്മ്ണ്്്.

തകാവിഡ് പപ്തികരാധത്്ികനാ ചികിത്്യക്ക്ാ്
മംഗലാപ്രതത്്ആശ്പപത്ികസവനംവിട്്്കിട്്ണ
തമന്്്കകരളംആവശയ്തപ്്ട്ന്്ില്്.എന്്ാല്്അടിയ
ന്്രസവ്ഭാവമ്ള്്മറ്്്കരാഗങ്്ള്്ക്്്വിദഗധ്ചികി
ത്്ലഭിക്്ാന്്മംഗലാപ്രതത്്സൗകരയ്ംകിട്്ികയ
തീര.്ആശ്പപത്ിഅധിക്തര്്ക്്്എതിര്്പ്്ിതല്്ങ്്ില്്
കര്്ണാടകസര്്ക്്ാര്്എതിര്്ക്്്ന്്തില്്ഒര്കാരയ്
വ്മില്്.കകപദ്്്നിര്്കദശങ്്ള്്കപാലം്അവഗണിച്്്
ഏകപക്്ീയമായിഅവതരട്ത്്തീര്മാനംനിരവ
ധികരാഗികള്തടജീവന്്അപകടത്്ിലാക്്ിയിരിക്്
യാണ.്ഈഅവസ്്യക്്്്മാറ്്മ്ണ്്ാകണം.കകപദ്്്
കയ്ാബിനറ്്്തസപക്ട്്റിയ്തടസാന്്ിധയ്ത്്ില്്കകരള-
കര്്ണാടകചീഫ്തസപക്ട്്റിമാര്്നടത്്ിയചര്്ച്്യില്്
അന്്ിമതീര്മാനമായില്്.ഇര്സംസ്്ാനങ്്ള്തട
യം്മ്ഖയ്മപന്്്ിമാര്്പപ്ധാനമപന്്്ിനകരപദ്്്കമാദിയ്മാ
യിഇന്്്നടത്്്തമന്്്കര്ത്ന്്വിഡികയാകകാ
ൺ്്ഫറന്്സില്്ഇത്സംബന്്ിച്്ധാരണഉണ്്ാക്
തമന്്്പപ്തീക്്ിക്്ാം.

കകരളഹഹകക്ാ്ടതിപറഞ്്ത്കപാതലമന്ഷയ്
ജീവനാണ്പപ്ധാനം.എന്്ിത്്്കപരിലായാലം്അ
ത്നഷ്്തപ്്ട്ത്്ിതക്ാ്ണ്്്ള്്ഒര്നിയപന്്്ണവം്
നികരാധനവം്ആര്തടഭാഗത്്്നിന്്്ണ്്ായാലം്
അംഗീകരിക്്ാനാവില്്.കരാഗത്്ിത്്്കപരില്ള്്വി
കവചനംമാറ്്ിവച്്്,മന്ഷയ്തവ്ത്്ിത്്്കപരില്ള്്വി
കവകംപ്റതത്്ട്ക്്തട്്കര്്ണാടക.
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നാലുജിലുുകളിൽ
ചുടുകുടംു
തിരുവനനുുപുരം: നാടള വ
ടരലൊഴിലുകുട,ുതുശുർജി
ലുുകളിൽഉയർനുുദിനാനുുരീ
കുുതാരനിലസാധാരെതാ
രനിലടയകുുാൾ 3മുതൽ 4
ഡിനഗുിടസൽഷയുസ്വടരയംു
ആലപുുുഴ,ലൊടുുയംജിലുുകളി
ൽ2മുതൽ3ഡിനഗുിടസൽ
ഷയുസ്വടരയംുഉയരാൻസാ
ധയുതയുടണുുനുു്ലകനദുുുകാലാ
വസുുവകുപുു്അറിയിചുുു.
ചുടു വർധികുുുനുുതിടുുു ര
ശുുാതുുലതുുിൽ ദുരനുു നി
വാരെഅലോറിറുുിനരുലതുയക
മുൻകരുതൽനിർലദശങുുൾ
പുറടപുുടുവിചുുു.

കെലോരസംസുുാനമാ
യതിനാൽഉയർനുുഅനുുരീ
കുുആർനദുതയംുതാരസുെി
കഉയർതുുുനുുഘെകമാണ.ു
സുരയുതാരം, സുരയുാഘാതം
തുെങുുിയ ഗുരുതരമായആ
ലോഗയു നരുശനുങുുടള നരുതി
ലോധികുുാൻ ലവണുുി താടഴ
രറയുനുുനിർലദശങുുൾരാ
ലികുുെം.
ടൊവിഡ-ു19ജാനഗുതയുടെ
ഭാഗമായുളുു ലോകുു് ടൌ
ൺതുെരുനുുസാഹെരയുതുുി
ൽരകൽസമയതുു്പുറംലോ
ലികളിൽ ഏർടപുുടുനുു ടോ
ലീസുകാർ,ഉലദുോഗസുുർ,സ

നുുദുു നരുവർതുുകർ, കമുുുയു
െിറുുികിചുുെിൽ നരുവർതുുി
കുുുനുുവർ തുെങുുിയവർ നരു
ലതുയകമായകരുതലംുജാനഗുത
യംു രാലികുുുക.ആവശയുമാ
യ വിനശുമലുതുടെയംു തെ
ൽഉറപുുുവരുതുുിയംുമാനതും
ലോലിയിൽഏർടപുുടുക.
ധാരാളമായി ശുദുുജലം

കുെികുുുക.വീടുുിലിരികുുുനുുവ
ർരകൽ11മെിമുതൽ3വ
ടരയുളുുസമയതുു്ലനരിടുു്ശ
രീരതുുിൽടവയിലലൽകുുുനുു
തുഒഴിവാകുുുക..നരുായമായവ
ർ,ഗർഭിെികൾ,കുടുുികൾ,മ
റുു്ലോഗങുുൾമുലമുളുുഅവ
ശതഅനുഭവികുുുനുുവർതു
െങുുിയ വിഭാഗങുുൾ രകൽ
11മെിമുതൽ3മെിവടര
ലനരിടുു്സുരയുനരുകാശംഏൽ
കുുാടതയിരികുുാൻ നരുലതുയ
കംനശുദുുികുുെം.

മം ഗ ലാ പ ്ര കത് ്ആ ശ ്പ തര്ി ക ള്് 
കാ സ ര ഗഗാ ഡി കന്്് ദൗ ര ബ ലയ്ം 
ദീപ്എം.ലോമസ്
കാസർുുലഗാഡ:ുഅതിർുുതുുിഅെചുുതിൽുുഎനുുാ
കുഴപുും,നിങുുൾുുകു്ുനാടുുിൽുുആശുരനതുിയിലലു?ു
ഈ ലൊദയും കാസർലഗാഡുകാലരാടു ആരംു
ലൊദികുുരുത,ു കാരെംഅവരുടെആലരാഗയു
സംരകുുെംമംഗലാപുരതുുാണ.ുഅതുഇനുുും
ഇനുുടലയംുതുെങുുിയതലുു,കാലങുുളായികാസ
ലഗാഡിടുുുരീതിഅതാണ.ുടരടടുുനു്ുഒരുനരുഭാ
തതുുിൽുുമാറുുാൻുുസാധികുുുനുുതുമലുു.ഇകുുാരയും
സമീരജിലുുകളിലംുഎനുുിന,ുജിലുുയിൽുുതടനുു
യുമുളുുആശുരനതുികുുാരംുസമുുതികുുും.
സർുുകുുാർുുആശുരനതുികളിൽുുനിനുുുലരാലംു
മംഗലാപുരടതുു ആശുരനതുികളിലലകുുാണു
ലരാഗികടളറഫർുുടെയുുുനുുത.ുടതാടുുടുതുുജിലുു
യായകണുുുരിൽുുഇലതസൗകരയുങുുളുളുുരരി
യാരംടമഡികുുൽുുടകാടളജുഉടണുുങുുിലംുലഡാ
കറുുുർുുമാർുുകു്ുനരുിയംമംഗലാപുരംതടനു.ു
ടമഡികുുൽുു ലകാടളജിനുതുലയുമായസംവി
ധാനങുുളുളുുതംുമികചുുലസവനംനൽുുകുനുുതു
മായ22ആശുരനതുികളാണുമംഗലാപുരതുുുളുു
ത.ുഅവർുുജിലുുയുടെഎലുുാഭാഗതുുുംകയുാംപുക
ൾുുനെതുുിയംുരാടകുുജുകൾുുനരുഖയുാരിചുുുംലരാ
ഗികടളതങുുളുടെആശുരനതുികളിലലകു്ുആക
ർുുഷികുുുനുുു.ഇതിനുപുറടമഫീസംുകുറവാണ.ു
മലയാളികൾുുകുുായിനിരവധിഓഫറുകളംുമി
കുുആശുരനതുികളംു നരുഖയുാരിചുുിടുുുണുു്.കാസ
ർുുലഗാഡുഒരുകുുിനികുുിൽുുെീടുു്എടുകുുുനുുതിനു
100-150രുരവാങുുുലമുാുൾുു (ലഡാകറുുുടറകാ
ണുനുുതിനുലവടറ)മംഗലാപുരതു്ു20-30രുര

യകുു്ുഇടതലുുാംനെകുുും.ഇതിനുപുറടമലകരള
തുുിൽുു നിനുു് എതുുുനുുവർുുകുു് നരുലതുയക ഡി
സക്ുുൗണു്ുകാർുുഡുകളംുഉണു്ു.
കാസർുുലഗാഡുകാർുുകുുുംമംഗളുരുവിടലആ
തുരലസവനടതുുകുുുറിചുു്നുറുനാവാണ.ുലഡാ
കറുുുർുുമാരംുനഴസുുമാരംുനലുുരരിെരെംനൽ
കുനുുു,കുതയുസമയതുു്െികിതുുകൾുുനെതുുു
നുുു,ടെലവുകുറവാണുഎനുുിങുുടനയാണുഅ
വരുടെവിലയിരുതുുൽുു.ജിലുുയിടലആശുരനതുി
കളിൽുു ഓപുുലറഷനംു മറുുും നിശുുയിചുുു കഴി
ഞുുാൽുുരലവടുുംമാറുുിവയകുുുുനുുതുബുദുുിമുടുുാ
കുനുുതായികാസർുുലഗാഡുകാർുുരറയുനുുു.ഇ
ലപുാുൾുു നിർുുമാെതുുിലിരികുുുനുു ടമഡികുുൽുു
ടകാടളജിലംുകാരയുമായനരുതീകുുഅവർകുുിലുു.
രിടനുുയംുതാതരുരയുംലകനദുുുസർുുവകലാശാല
ആസുുാനതു്ുവരുടമനുുരറയുനുുടമഡികുുൽുു
ടകാടളജിലനാൊണ.ു
സർുുകുുാർുു ലമഖലയിൽുു കാഞുുങുുാടു ജിലുുാ
ആശുരനതുിയംുകാസർുുലഗാഡുജനറൽുുആശുര
നതുിയംു  താലുകുു്ആശുരനതുികളംു രഞുുായ
തുുുകൾുുലതാറംുരിഎചു്ുസികളുമുടണുുങുുിലംുമ
റു്ുജിലുുകടളഅലരകുുിചു്ുെികിതുുാസൗകരയുങുു
ൾുുരരിമിതം.ജിലുുയിൽുുഎലുുാമികചുുസൗകരയു
ങുുളുമുളുുസവുകാരയുആശുരനതുികളിലുുഎനുു
തംുകാസർുുലഗാഡിടനമംഗളുരുവിലലകു്ുഅടു
പുുികുുുനുുു.
വിദഗധുെികിതുുയകുു്ുമംഗളുരുവിൽലരാകു
നുുതാണുനലുുടതനു്ുരറയുനുുതിൽഇവിെടതുു
െിലസർുുകുുാർ,സവുകാരയുആശുരനതുികളിടല

ലഡാകറുുുർുുമാർുുകുു് മെിയിലുു. കാസർുുലഗാഡിടന
യംുകണുുുരിടുുുവെകുുൻുുനരുലദശങുുടളയംുല
കുുുയംവചുു്നരുവർുുതുുികുുുനുുമംഗലാപുരംലലാ
ബി ശകുുമായതാണുഅതിനുകാരെം. ഇതി
ടുുുഅെിസുുാനതുുിൽുുലരാഗിമംഗളുരുവിടല

ഏതുആശുനരുതിയിൽുുഏതുലഡാകറുുുടറകാെ
െംഎനുുുലരാലംുനിർലദശികുുുനുുുമുണു്ു.ലരാ
ഗിഅവിടെഎതുുുനുുതിനുരിനുുാടലശിരാർശ
ടെയുുുനുുലഡാകറുുുർുുകുുുളുുസമുുാനങുുളംുകിടുുു
ടമനുുാണുസംസാരം.

ഏനപുിൽ15മുതൽയേയൽു-വിമാന
ടികുുറുുുകൾ;ബുകുുിങുതകുതി
സവ്ന്്ംലേഖകൻ
തിരുവനനുുപുരം: ലൊവിഡു
വയുരനംതെയുനുുതിനായിരാ
ജയുതുു് നരുഖയുാരിചുുിടുുുളുു ലോ
കു്ുഡൗൺഏനരുിൽ14നുഅവ
സാനികുുാനിരിടകുു രിലറുുനുു്
മുതലുളുുെികുുറു്ുബുകുുിങുആ
രംഭിചു്ുഇനുുുയൻടറയൽുലവയംു
വിമാനകുുമുുനികളംു. ലകരള
തുുിൽനിനു്ു15നുആരംഭികുുു
നുുദീർഘദുരനെുയനുുകളായതി
രുവനനുുപുരം-നിസാമുദുുീൻ
എകസുന്രുസ,്അമുതസർഎ
കസുന്രുസ,് ലകരള എകസുനരു
സ്അെകുുമുളുുവയംുവിമാന
കമുുനികളിൽസട്രസട്ജറു്ു,
ഇൻഡിലോ, ലോ എയർ എ
നുുിവരുമാണു ആഭയുനുുര-അ
നുുാരാഷ്നെുസർവീസുകളിൽഉ
ൾപുുടെെികുുറു്ുബുകുുിങുആരം
ഭിചുുിരികുുുനുുത.ു
നിലവിൽനരുഖയുാരിചുുിരികുുു
നുുലോകു്ുഡൗൺഏനരുിൽ14
ൻുുലശഷംനീടുുിലുുഎനുുവിവരം

ലകനദുുുസർകുുാർകഴിഞുുദിവ
സംപുറതുുുവിടുുിരുനുുു.ഇതി
നു രിനുുാടലയാണുബുകുുിങു
തകുതിയായി മുലുനുടുുുലോ
കുനുുത.ു തിരുവനനുുപുരം -
ലൊഴിലകുുടുജനശതാബുുി,തി
രുവനനുുപുരം-ഗുരുവായുർ
ഇുുുർസിറുുിതുെങുുിയടനുെയനുു
കളിലുടമലുുാംഈദിവസങുുളി
ൽബുകുുിങുലഭയുമാണ.ുലോകു്ു
ഡൗൺഏനരുിൽ14നു ലശഷ
വംു നീടുുുടമനുു തരതുുിലുളുു
ആശങുുകൾഉണുുായതിടനതു

െർനുു്അങുുടന ഒരു തീരുമാ
നംസർകുുാരിടുുുഭാഗതുുുനി
നുുുംഉണുുായിടുുിടലുുനുു്ചുണുുി
കുുാടുുിലകനദുുുകാബിനറു്ുടസനകു
ടുുറിനിർലദശംപുറടപുുടുവിചുുി
രുനുുു. ഇലോടെയാണുയാനതു
കുുാരംുബുകുുിങുുിൽസജീവ
മായിതുുുെങുുിയത.ു
അലതസമയം, രാജയുതുുാക
മാനം ദിവലസന കുടുതൽ
ലൊവിഡു19ലകസുകളംുസുുി
രീകരികുുുനുുതിനാൽ െികുുറുു്
ബുകുു് ടെയതുവരംു ആശങുു
യിലാണ.ു14നലുശഷംയാനതുക
ളിടലനിയനനുുുെംഉണുുായാൽ
െികുുറുുിടുുുരെംറീഫണുു്ടെ
യുുുനുുതെകുുമുളുു നെരെികൾ
സവുീകരികുുുടമനു്ുദകുുിെടറ
യൽുലവ അധികുതർ ടമടനുൊ
വാർതുുലോടു രറഞുുു. എ
നുുാൽ വിഷയതുുിൽ വിമാന
കുുമുുനികളുടെ ഔലദുയാഗിക
നരുസത്ാവനകടോനുുും ഇതു
വടരവനുുിടുുിലുു.

ധുർതു്ുയവലുുുവിളി:
യക.സുലരനദുുുൻ
തിരുവനനുുപുരം:ടൊലോെ
കുുാലതുു് സർകുുാർ ജീവന
കുുാരുടെശമുുളമുൾപുുടെരിെി
ടചുുടുതു്ുസാമുുതുുികനരുതിസ
നുുിരരിഹരികുുാൻനശുമികുുു
നുുസർകുുാർധുർതു്ുനെതുുി
ജനങുുടളടവലുുുവിളികുുുകയാ
ടെനുു് ബിടജരി സംസുുാന
നരുസിഡു്ുുടക.സുലരനദുുുൻകു
റുുടപുുടുതുുി.മുഖയുമനനുുുികുു്സ
ഞുുരികുുാൻ ടഹലിലൊപറുുുർ
വാങുുുനുുതിനു ഈ നരുതിസ
നുുികുുാലതു്ുഒനുുരലകുുെിരു
രനൽകിയതുഅംഗീകരികുുാ
നാകിലുു. ഇവിടെ ഒനുുിനംു ര
െമിലുുനു്ുവിലരികുുുനുുധനമ
നനുുുിലോമസ്ഐസകുജനങുു
ടളകബളിപുുികുുുകയാണുടെ
യുുുനുുത.ുധുർതുു്അവസാനി
പുുിചുു്സാമുുതുുികഅചുുെകുും
രാലികുുുകയാണു ധനമനനുുുി

ടെലയുുണുു
ടതനുുുംസു
ലരനദുുുൻ രറ
ഞുുു.
നരുളയകാല
തുു്സർകുുാ
ർജീവനകുുാരംുസാധാരെജ
നങുുളുമുൾപുുടെ ദുരിതാശവുാ
സനിധിയിലലകു്ുനൽകിയര
െം കുതയുമായി വിനിലോഗി
കുുുനുുതിൽസർകുുാർരരാജ
യടപുുടുുു. ദുരിതബാധിതർകുു്
സഹായംലഭിചുുിലുുനുുു മാനതുമ
ലുു, സിരിഎം ലനതാകുുൾ ര
െം തടുുിടയടുകുുുനുു സംഭവ
വംുഉണുുായി.ഇലപുുൾദുരിതാ
ശവുാസതുുിടുുു ലരരിൽ വീ
ണുുുംശമുുളമുൾപുുടെരിെിടചുു
ടുകുുാൻതീരുമാനികുുുലപുുൾ
എനുുുവിശവുസിചുു്രെംനൽ
കുടമനു്ുസുലരനദുുുൻലോദിചുുു.

4 ദി നം കൊ  ണ്്് കാ  സ  ര്്ഗോ  ഡ ്
കൊ  വി  ഡ ്കക  യ  ര്് കസ  ന്്്  ര്് 
സവ്ന്്ംലേഖകൻ
തിരുവനനുുപുരം:4ദിവസംടൊണുു്കാസ
ർുുലോഡുഅതിനുതനടൊവിഡുടകയർുുടസ
ുുുർുു സംവിധാനങുുടോരുകുുാൻുു സർകുുാർ
തീരുമാനം.4ദിവസംടൊണു്ുഐടോലലഷ
ൻുുവാർുുഡുകളംു20തീനവുരരിെരെവിഭാഗ
ങുുളംുസജുുമാകുുെടമനുുാണുനിർുുലദശംന
ൽുുകിയിരികുുുനുുത.ുകാസർുുലോഡുടമഡികുു
ൽുുലൊടളജിടലപുതിയഅഡമുിനിസ്ലനുെറുുീ
വുലലുുകുുിടനയാണുടൊവിഡുലോഗികടള
െികിതുുികുുാനുളുുനരുലതുയകആശുരനതുിയാ
കുുിനദുുതഗതിയിൽുുമാറുുുനുുത.ുകാസർുുലോഡു
ജിലുുയിൽുു 90ലധികം ടൊവിഡുബാധിതരു
ളുുസാഹെരയുതുുിൽുുഎനതുയംു ലവഗം വിദ
ഗധുഐടോലലഷൻുുെികിതുുഒരുകുുുകഎ
നുു ദൗതയുതുുിടുുു ഭാഗമായാണുമുഖയുമനനുുുി
യുടെനിർുുലദശനരുകാരംകാസർുുലോഡുടൊ
വിഡുെികിതുുാലകനദുുുംസജുുമാകുുുനുുത.ു
ഇതനുസരിചുു് ലകരളടമഡികുുൽുുസർുുവീ
സസ് ലൊർുുപുുലറഷൻുു ലിമിറുുഡു സമർുുപുുിചുു
ടനുരാലപുുസലിനുസർുുകുുാർുുഅെിയനുുരമായി
അനുമതി നൽുുകി. അെിയനുുര െികിതുു
യകുുുുളുുആശുരനതുിഉരകരെങുുൾുുകുുായി
4.21ലൊെിരുരയംുകിെകുുകൾുുഉൾുുടപുുടെയു
ളുുഫർുുെിചുുറുകൾുുകുുായി78.1ലകുുംരുര
യംുമരുനുുുകൾുുകുുുംമറുുുമായിരണു്ുലൊെിരു
രയംുഉൾുുടപുുടെഒനുുാംഘടുുതുുിൽുുഏഴുലൊ
െിയുടെഅനുമതിയാണുനൽുുകിയിടുുുളുുടത
നു്ുആലോഗയുമനനുുുിടക.ടക.ടശലജവയുകുു
മാകുുി. ആദയുടതുു മുനുു് നിലകളിലാണു ഒ
നുുാംഘടുുതുുിൽുുെികിതുുയകുുുായിസജുുമാ
കുുുനുുത.ുഐസിയുയുെിറുുുകൾുു,ഐടോ
ലലഷൻുുവാർുുഡുകൾുു,ലോകറുുുർുുമാർുുകുുുംനഴു

സുമാർുുകുുുമുളുുഡയുുടുുിറംു,ലറുുുുർുു, ഫാർുുമ
സിഎനുുിവയാണുനഗുൗണുു്ലലുുറിൽുുസജുു
മാകുുുനുുത.ുടൊവിഡു19ലോഗംസുുിരീകരി
ചുുവലരയാണുഇവിടെെികിതുുികുുുക.നിരീ
കുുെതുുിലുളുുലോഗികടളഒനുുാംനിലയി
ലാണുെികിതുുികുുുനുുത.ുഡയുുടുുിയിലുളുുഉ
ലദുയാഗസുുർുുകുു് ലോലിസമയതുുിനു ലശഷം
വിനശുമതുുിനായുളുുസുുലമായിരണുുാംനില
ഉരലോഗികുുും.ലശഷികുുുനുുമറു്ുസുുലങുുൾുു
സിവിൽുു,ഇലനകുുുികുുൽുുലോലികൾുുപുർുുതുുി
യാകുുിഘടുുംഘടുുമായിഉരലോഗടപുുടുതുുുനുു
താണ.ുഏറുുവുമധികംനരുവാസികൾുുടൊവി
ഡുലോഗബാധിതരായിഎതുുിയജിലുുയാണു
കാസർുുലോഡ.ുഅതിനാൽുുതുെകുുംമുതലലവ
ലിയനരുവർുുതുുനങുുളാണുഅവിടെനെതുുി
വരുനുുത.ുടമഡികുുൽുുലൊടളജുപുർുുെലോ
തിൽുു സജുുമാകുനുുലോടെ മംഗളുരുവിലല
കു്ുെികിതുുയകുു്ുലോകുനുുതുഒഴിവാകുുാനാ
കുടമനുുുംമനനുുുിരറഞുുു.

നഗുൗണു്ുലലുുറിൽുുലഭയുമാ
യസുുലതു്ു14കിെകുുകളു
ളുുഐസിയ,ു129കിെകുു
കളുളുു9ഐടോലലഷൻുു
വാർുുഡ,ുരണു്ുകിെകുുകൾുു
വീതമുളുുഅഞു്ുഐടോ
ലലഷൻുുമുറികൾുുഎനുുിവ
യാണുളുുത.ുഫാർുുമസി,ഇ
സിജിറംു,ലറുുുുർുുമുതലാ
യവസജുുമാകുുുനുുതാണ.ു
ഒനുുാംനിലയിൽുു75കിെ
കുുകളുളുുഐടോലലഷ
ൻുുവാർുുഡുകളംുസജുുമാ
കുുും.5ദിവസതുുിനകംഇ
ലനെുികുുൽുുലോലികൾുുപു
ർുുതുുിയാകുുിടവദയുുതില
ഭയുമാകുുാൻുുകിറു്ുലൊടയ
ചുമതലടപുുടുതുുി.ആശുര
നതുിയിൽുുശുദുുജലംലഭയുമാ
കുുാനായികുഴൽുുകുുിെറി
ടുുുടവളുുംഉരലോഗടപുു
ടുതുുുനുുതാണ.ുഇലോടൊ
പുുംആംബുലൻുുസ,്യാനതുാ
സൗകരയും,ടെലലോൺുു,
കയുാുുുീൻുുഎനുുീഅനുബ
നുുസൗകരയുങുുളുടൊരു
കുുും.ടൊവിഡുടകയർുു
ടസുുുറിനാവശയുമായആ
ശുരനതുിഉരകരെങുുളംു
ടകഎംഎസ്സിഎൽുു.വഴി

ഉെൻുുലഭയുമാകുുിഇൻുുസുുുുാൾുു
ടെയുുും.20ഐസിയ,ു5
ടവുുുിലലറുുർുു,3ടവുുുിലലറുു
ർുുലോൺുുഇൻുുലസവ,ു20മ
ൾുുടുുിരാരമീറുുർുുലൊെിറുുർുു,
20ഇൻുുഫയുുഷൻുുരമു്ു,40
സിറിഞു്ുരമു്ു,2ഡിനഫുി
നബുിലലറുുർുുവിതു്ുകാർുുഡി
യാകുലൊെിറുുർുു,15നകുാഷ്
കാർുുടു്ു,10നകുാഷ്കാർുുടു്ു
ലനുൊമ,10ഓകുസിജൻുുസി
ലിണുുർുുബൾുുകു്ു,10ആം
ബുബാഗ,ു4ഇസിജിടമഷീ
ൻുു,1ലോർുുടുുബിൾുുഅൾുുനെുാ
സൗണു്ുലോപുുർുു,1അ
ൾുുനെുാസൗണു്ുലോപുുർുുടമ
ഷിൻുു,1ലോർുുടുുബിൾുുഎകു
സ്ലറ,സർുുജികുുൽുുഇ
ൻുുസന്െുടമു്ുുസ,്ടമഡികുു
ൽുഗയുാസ്ടരപു്ുടലൻുു
സിസുുുുംതുെങുുിയ41തരം
ആശുരനതുിഉരകരെങുു
ളാണുസജുുമാകുുുനുുത.ുഇ
ലോടൊപുും200ആശുര
നതുികടുുിലുകൾുു,200ഐ
വി.സുുുുാു്ുു,ആവശയുമായവീ
ൽുുടചുുയർുു,സന്െുകചുുുർുുലനുൊ
ളിതുെങുുിയ14വിവിധത
രംആശുരനതുിഫർുുെിചുുറു
കളംുഒരുകുുുനുുുണു്ു

സൗകരയുങുുൾ

കുുീരകർഷകർ
നപുതിഫഷധിചുുു
രാലകുുാട:ുസംഭരികുുുനുുരാ
ൽുുവിരെനംടെയുുാൻുുസാധി
കുുാടതമിൽുുമസംഭരെംനി
ർുുതുുിയലോടെനരുതിലഷധവു
മായികർുുഷകർുു.െിറുുുരിൽുുകുുീ
രകർുുഷകർുുരാൽുുഒഴുകുുികുുള
ഞു്ുനരുതിലഷധിചുുു.ഇനുുടല
രാൽുുസംഭരികുുാതിരുനുുമി
ൽുുമലോടുളുുനരുതിലഷധമാെി
ടതനു്ുകുുീരകർുുഷകർുുരറയു
നുുു.കറടനുുടുതുുലിറുുറുകെ
കുുിനുരാൽുുഎനുുുടെയുുെടമ
നുുറിയാടതയാണുകർുുഷകർുുഒ
ഴുകുുികളഞുുത.ുെിറുുുരിൽുുമാ
നതുംഏകലദശംഅമുുതിനായി
രതുുിലധികംലിറുുർുുരാലാണു
ഒഴുകുുികുുളഞുുത.ു
മലബാർുുലമഖലയിൽുുഓലോ

ദിവസവംുആറുലകുുംലിറുുർുു
രാലാണുമിൽുുമസംഭരിചുുിരു
നുുത.ുഎനുുാൽുുലോകു്ുഡൗ
ൺുുവനുുലോടെവിരെനംമു
നു്ുലകുുംലിറുുറായികുറഞുുു.
ബാകുുിവരുനുുരാൽുുതമിഴനുാ
ടുുിടലതുുിചു്ുരാൽുുടപുുെിയാകുുി
രുനുുു.ലകരളതുുിൽുുനിനുുുളുു
വാഹനങുുൾുുകു്ുകടുതുുനിയ
നനുുുെംഏർുുടപുുടുതുുിയതിടന
തുെർുുനുുാണുഇനുുടലരാൽുു
സംഭരികുുിടലുുനു്ുമിൽുുമഅറി
യിചുുത.ുഇലോടെയാണുനരുതി
ലഷധിചുുത.ുകറടനുുടുകുുുനുു
രാൽുുകമുുുയുെിറുുികിചുുനിലല
കു്ുനൽുുകാനംുെിലടോ
ടസറുുികൾുുതീരുമാനിചുുിടുുുണു്ു.

നരുിടുുീഷ്പൗരനുലോഗംലേദമായി
ടൊചുുി: ടൊവിഡു ബാധ
ടയതുെർനു്ുഎറൊകുളം
ടമഡികുുൽ ലൊടളജുആ
ശുരനതുിയിൽ രണുുാഴെുയി
ലലടറയായി െികിതുുയി
ലായിരുനുു നബുിടുുീഷ്രൗര
ടുുുലോഗംലഭദമായി.ലൊ
വിഡു19മുലംഗുരുതരമാ
യനയുുലൊെിയബാധിചുുു
കഴിഞുു 15 മുതൽ െികി
തുുയിലായിരുനുുനബുയാൻ
നീൽ(57)ആണുഇനുുടല
ആശുരനതുിവിടുുത.ുവിലോ
ദസഞുുാരതുുിനുഎതുുിയ
നബുിടുുീഷ്സംഘതുുിൽടരടുുനബു
യാൻ നീലംു ഭാരയു ടജയിൻ
ലോകുു്വുഡംുആലോഗയുവിദ
ഗധുരുടെയംു ടോലീസിടുുു
യംുമുനുുറിയിപുു്കെകുുിടല
ടുകുുാടത നബുിടുുനിലലകുു് മെ
ങുുാൻടനടുമുുാലശരിവിമാന
തുുാവളതുുിൽ എതുുിയലപുു
ൾകഴിഞുു15നാണുഅധികൃ
തർ തെഞുുുവചുു്ആശുരനതുി
യിലലകുുുമാറുുിയത.ു
വിമാനംപുറടപുുടുനുുതിനു

45മിനിറുുുമുൻരായിരുനുുുഇ

ത.ുലൊവിഡ-ു19രരിലോധനാ
ഫലംലോസറുുീവുആയതിടന
തുെർനുുുടമഡികുുൽലൊടള
ജിടലഐസലോഷൻവാർഡി
ൽനരുലവശിപുുിചുുത.ുസംസുുാന
ടമഡികുുൽലോർഡിടുുുഅ
നുമതിലോടെ14ദിവസംആ
ുുുിടവറൽ(എചുു്ഐവി)മരു
നുുുകളായലോരിലനവിറംുറി
ലറുുനവിനറംുനൽകിയതിടന
തുെർനുുു ലോഗം ലഭദമായി.
ലൊവിഡു ലഭദമാടയങുുിലംു
ടനഞുുിൽനയുുലൊെിയബാധ
രെർനുുതായികടണുുതുുി.തുെ

ർനുുുളുുരനിെികിതുുയിൽക
ഴിഞുു5ദിവസമായിനയുുലൊ
െിയയംു ലഭദമായി. നരുഫ.
ലോ.ഫതുുാഹുദുുീൻ,ലോ.ലജ
കുുബു ടക.ലജകുുബ,ു ലോ.ഗ
ലെഷ്ലൊഹൻ,ലോ.ഗീതനാ
യർ, ലോ.വിധുകുമാർ, ലോ.
വിഭ സലുതുഷ,് ലോ.ടറനി
ലൊൾഎനുുിവരെങുുിയടമഡി
കുുൽസംഘമാണുെികിതുുിചുു
ത.ു ടജയൻു ലോകുു്വുഡിനു
ലൊവിഡു ഇലുുാതുുതിനാൽ
ലനരടതുു ഡിസെ്ാർജു ടെ
യതുിരുനുുു.

ആശുപനതുിയിൽുുലോകാൻുു
ഐഎംഎയുയടആംബുേൻുുസ്
തിരുവനനുുപുരം: സംസുുാനതുു് ടൊവിഡു
19ടുുുരശുുാതുുിൽുുലോകു്ുഡൗൺുുനരുഖയുാരി
ചുുസാഹെരയുതുുിൽുുലോഗികൾുുകുുുംഅവരു
ടെബനുുുകുുൾുുകുുുംആശുരനതുികളിലലകുുും
തിരിലകയംുലോകുനുുതിനുകുറഞുുനിരകുുി
ൽുുലസവനടൊരുകുുിഇനുുുയൻുുടമഡികുുൽുുഅ
ലോസിലയഷൻുു.ലകരളടോലീസ,്ലോ.രലമ
ഷ്കുമാർുുഫൗലണുുഷൻുു,സവുകാരയുആംബുല
ൻുുസ്അലോസിലയഷൻുുഎനുുിവയുടെസഹ
കരെലുതുടെആരംഭിചുുലനുൊമടറസ്കയുുഇ
ൻുുലഷറുുീവിുുു ലനതുതവുതുുിലാണു ആംബുല
ൻുുസ്സൗകരയുടൊരുകുുുനുുത.ു
കഴിഞുു രണുു് വർുുഷമായി ആകുസിഡുു്ു
ലോഗികളുടെസഹായതുുിനായി നരുവർുുതുുി
ചുുുവരുനുുതാണുലനുൊമടറസ്കയുുഇൻുുലഷറുുീവ.ു
ലൊവിഡുലോഗികടളഎതുുികുുുനുുതിനു108
ആംബുലൻുുസുകൾുുകു്ുപുറലമഈആംബുല

ൻുുസുകളംു ഉരലോഗികുുാനുളുു അനുമതി
സർുുകുുാർുുനൽുുകിയിടുുുണു്ു.
ലോകു്ുഡൗൺുുനരുഖയുാരിചുുസാഹെരയുതുുി
ൽുുസാധാരെലോഗികൾുുകുുുംഅവരുടെബ
നുുുകുുൾുുകുുുംആശുരനതുിയിൽുുലോകാൻുുബു
ദുുിമുടുുുളുു സാഹെരയുതുുിലുമാണു ഇങുുടന
ടോരുസംവിധാനംആവിഷ്കുുരിചുുിരികുുുനുു
ത.ു സംസുുാനതുുുളുു 1500 ഓളംആംബുല
ൻുുസുകളിൽുുനിനുുുംഈലസവനംലഭയുമാകു
നുുതാണ.ുടെറിയആംബുലൻുുസുകൾുുകുു് 10
കിലോമീറുുറിനു500രുരയംുഅധികംവരുനുു
ഓലോകിലോമീറുുറിനു15രുരവീതവംുവലിയ
ആംബുലൻുുസുകൾുുകു്ു10കിലോമീറുുറിനു600
രുരയംുഅധികംവരുനുുഓലോകിലോമീറുുറി
നു20രുരവീതവുമാണുഈൊകുനുുത.ു
ഈ ആംബുലൻുുസ് ലസവനതുുിനായി 91
88100100എനുുനമുുരിൽുുവിളിലകുുണുുതാണ.ു

വിളികുുാം9188100100നമുുറിഫലകു്ു

ലേഷൻ:
തുകുുംകുേഞുുാൽ
നടപടിയയനു്ുമുഖയുമനതുുുി
തിരുവനനുുപുരം: സൗജനയു
അരിവിതരെതുുിനിെയിൽ
തുകുുതുുിൽകുറവുണുുായാൽ
കർശന നെരെി
ടയനു്ുമുഖയുമനനുുുി
രിെറായി വിജ
യൻ. സൗജനയു
ലറഷൻവിതരെ
തുുിടുുുആദയുദി
വസം 14.5 ലകുു
ലതുുളംലരർവാ
ങുുിയിടുുുണു്ു.
21,472െൺഇതി
നായി ലവണുുിവ
നുുു. പുഴതുുുിവ
യപു,ു കരിഞുുനുു,
അമിതവില ഈ
ൊകുുൽ എനുുിവ
യുമായിബനുുടപുുടുു്212സുുാ
രനങുുളിൽരരിലോധനനെ
തുുി.91സുുാരനങുുളിൽനകുമ
ലകുുടുനെരെിഉണുുാകുടമനുുും
അലദുുഹം രറഞുുു.

ഇതര സംസുുാന
ടോഴിലാളികളിൽെിലർെില
ഫാകറുുുറികളിൽ ലോലി ടെ
യതുുഅവിടെതാമസിചു്ുഅവി
ടെനിനു്ുഭകുുെംകഴികുുുനുുു
ണുു്.െിലടോഴിലുെമകൾഈ
ടോഴിലാളികലോടുഭകുുെസ
മയതുു്സർകുുാർ കയുാംരിലല
കുു്ലോയിഭകുുെംകഴികുുാ
ൻരറയുനുുു.അതുശരിയായ

നെരെിയലുു.ഇലതവടരഉണുുായ
സൗകരയുംഅവർകു്ുടോഴിലു
െമകൾ തുെർനുുും അനുവദി

കുുെം. ടൊ
ലോെ കഴി
ഞുുാൽ നാടള
യംു ടോഴിലാ
ളികടള ആവ
ശയുമുളുുതാണ.ു
എൻലോസൾ
ഫാൻ ദുരിത
ബാധിതർകു്ു
ധാനയും വീടുക
ളിൽ എതുുി
കുുും. കവുാറ
ടുുുനിലുളുുവ
ർകുുുളുു ലകുുമ
ടരൻഷൻ അ

വരുടെ ബാങുുുകളിടലതുുി
കുുും.
ലോകഡുൗൺ രാലികുുുനുു
തിടലകാർകുുശയുംതുെരെം.
അനാവശയുമായി പുറതുുിറ
ങുുിയആളുകടളതിരിചുുുവിടു
കയാണു ടെയുുുനുുത.ു 22,338
ലകസുകൾരജിസുുുുർടെയതു.ു
2155ലരടരഅറസുു്ുുടെയതു.ു
12,783 വാഹനങുുൾ രിെിചുുു.
അനാവശയുമായി പുറതുുിറ
ങുുുനുുവർടകുുതിടര എരിഡ
മികുആകു്ുനരുകാരംലകസ്എടു
കുുുടമനുുുംമുഖയുമനനുുുിവയുകുു
മാകുുി.

ദുരിതാശവുാസനിധിയിലേകു്ുമനതുുുിമാർ
നൽകുനുുതുഒരുേകുുംവീതം
തിരുവനനുുപുരം:മനനുുുിമാരുടെനരുതി
മാസശമുുളം92,423രുരയാടെങുുി
ലംുഒരുലകുുംരുരവീതംമുഖയുമനനുുുി
യുടെദുരിതാശവുാസനിധിയിലലയകുുു്
സംഭാവനടെയുുെടമനുു്മനനുുുിസഭാ
ലോഗംതീരുമാനിചുുതായിമുഖയുമനനുുുി
രിെറായിവിജയൻഅറിയിചുുു.
രാർടുു്ടെം,കാഷവുൽജീവനകുുാടര
സാലറിെലഞുുിടുുുഭാഗമാകുുെടമ
നുു് ഉലദുുശികുുുനുുിലുു.കഴിഞുു നരുളയ
കാലതുു് എതിർപുുുകൾ ഉണുുായിടുുും
ആളുകൾവലിയലോതിൽസഹകരി
ചുുു.
ഇതുലോടലമാരകമായവിരതുു്

ലനരിടുലപുുൾഒരുമാസടതുുശമുുളം
നൽകെടമനുുാണു സർകുുാരിടുുു
അഭയുർതുുന.ലനരടതു,ു നരുളയകാല
ടതുുസഹായംഅതുസംബനുുിചുുഅ
കുുൗണുുിലലയകുുുായിരുനുുു.ഇലപുുഴ
ലതുുതു ടൊവിഡു സംബനുുിചുു അ

കുുൗണുുിലലയകുുുാണ.ുഇതിൽആളുക
ൾവിസമുുതംനരുകെിപുുികുുുടമനു്ുകരു
തുനുുിടലുുനു്ുമുഖയുമനനുുുിരറഞുുു.
ലോകുെർമാടര ആടരയംു നിർബ
നുുിചുു് മദയുരികുുുനുുവർകുു്സർടുുിഫി
കുുറുു്ടൊടുകുുെടമനുു്രറയുനുുിലുു.
ഇതുസംബനുുിചു്ുസർകുുാർഒരുഉതുു
രവംു ഇറകുുിയിടുുിലുു.ഈ ലോകഡുൗ
ൺകാലതു്ുമദയുാസകുുിഉളുുവടരവി
മുകുുിമുലഖനെികിതുുയകുു്ുവിലധയ
മാകുുെടമനുുാണുനിലരാട.ുവയുാജമദയു
നിർമാെം കർശനമായി തെയുടമ
നുുുംമുഖയുമനനുുുിരറഞുുു.

'അതുലനരലതുുതീരുമാനി
ചുുതാണ.ുഉതുുരവിടുുു അെിസുുാന
തുുിൽ രെവംു ടൊടുകുുും '-സർ
കുുാർടഹലിലൊപറുുുർവാങുുുനുുതിനു
രെം ടൊടുകുുാൻ തീരുമാനിചുുതി
ടനപുുറുുിയുളുു ലോദയുതുുിനുതുുരമാ
യിമുഖയുമനനുുുിരറഞുുു.

=മുഖയുമനതുുുിയുടെപരാതിപരിഹാരസംവിധാനമായസട്നുെയറുു്ുഫോർഫവഡിനു
ഐഎസ്ഒസർടുുിഫികുുറു്ു

=കളമഫശുുരിടമഡി.ഫോടളജിനുബിപിസിഎൽവക30ഐസിയുകിെകുുയകുു്ുഒരുഫോെി,
പരിയാരതുുിനുഒരുഫോെി,പതുുനംതിടുുജിലുുാആശുപനതുികു്ു56ലകുും

=ടോഫോണ:മാനസികസംഘർഷംതെയാൻകൗൺസലിങിനു947ഫപർ
=നപുവാസിമലയാളികളുടെടോഫോണമരണം:മുതഫേഹംടോണുുുവരാൻഫകനദുുുാനുമതിഫതടംു
=വിഫേശങുുളിടലനഴസുുമാർകു്ുടോഫോണനപുതിഫോധസംവിധാനംഏർടപുുടുതുുാനിെടപെണടമനു്ു

ഫകനദുുുഫതുുടുഅഭയുർതുുികുുും
=ഗൾഫുമലയാളികൾകു്ുകവുാറനുുുനിൽകഴിയാൻസംവിധാനഫമർടപുുടുതുുാൻ
എംബസിഫോടുഅഭയുർതുുികുുും

=സനുുദുുനപുവർതുുനതുുിനുനകുിമിനൽപശുുാതുുലമുളുുവർപാെിലുു
=അെചുുിടുുകെമുറികൾകു്ുഒരുമാസടതുുവാെകഇളവുടെയുുാൻബിൽഡിംഗുഅഫോസിഫയഷൻ
=കുടുുികൾകു്ുനപുതിഫോധകുതുുിവയപുിടുുുതുെർചുുനൽകണം
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പര്തയ്േക തേഖകൻതോെചതുുഇതിനുമുൻുുപുവിറപുുിചുുനവറസുെൾുുഏറുുവംുകുടുത
ലുുആതെുമിചുുിടുുുളുുവുആതഫുികുുൻുുഭുഖണുു
ചതുുയാണ.ുേലലപുുഴംുഅവിചടആയിരങുു
ളംുലകുുങുുളംുമരിചുുുവീണതിനുലശഷമാ
ണുലോെരാഷ്തടുങുുൾുുഅ തിചനകുുുറിചു്ുഅ
റിഞുുുതുടങുുുനുുതുലൊലംു.എനുുാണുഇ
തുുവണൊരയുങുുൾുുഅങുുചനയലുു.ലോൊ
ലോഗയുസംഘടനയുചടമാരുുചു്ു30വചരയുളുു
െണകുുുെൾുുേരിലോധിചുുാലുുഭയനു്ുവിറയു
ലകുുടുുഅവസുുയിലലുുആതഫുികുു.

4361 ചൊലോണലെസുെളാണുആതഫുി
കുുൻുുഭുഖണുുതുുിലുുനിനുുുംറിലപുുരുുടു്ുചെ
യതുിടുുുളുുത.ുദകുുിണാതഫുികുുയിലാണുഏറുു
വംുകുടുതലുുലോഗബാധിതരുളുുത,ു1189
ലേരുു.ഈജിപതുു(576),അൾുുജീരിയ(454),
ചോലോലകുു(437), ടുണീഷയു(228),ചസനഗ
ലുു(130),മൗറീഷയുസ്(102),ഘാന(141),ലൊ
ടുലദഐവറി(145),ബുരുുെിനഫാലൊ
(209),ൊമലോൺുു(114)എനുുിരാജയുങുുളി
ലാണുനുറിലധിെംചൊലോണലെസുെൾുു
റിലപുുരുുടു്ുചെയതുിടുുുളുുത.ുബാകുുിആ തഫുികുു
ൻുുരാജയുങുുളിലുുഎലുുാംനുറിലുുതാചഴയാണു
ചൊലോണറിലപുുരുുടു്ുചെയതുവരുചടഎണുും.
അതുമാതതുമലുുലിലൊലതു,ുമലാവി,സിയറ
ലിലോൺുു,സാലോലൊലമആൻുുഡുതേുിൻുുസി

ലപു,ുസൗതു്ുസുഡാൻുു,ലോടുസവുാന,ബുറു
ടുുി,ചൊലോലോസ്എനുുീആതഫുികുുൻുുരാ
ജയുങുുളിലുുമാരുുചു്ു29വചരചൊലോണറിലപുു
രുുടു്ുചെയുുചപുുടുുിടുുിലുു.
ഈനവറസ്ആതഫുികുുയിലുുഎതുുിയി

ടുുിലുുഎനുുലുു,ലോെചതുുമലറുുതുതേുലദശചതുു
കുുാളംുമിെചുുെിെിതുുഅവിചടെിടുുുനുുതു
ചൊണുുുമലുുചുടുചവളുുതുുിലുുവീണപുചുുേ
ചുുചവളുുംെടുുാലംുലേടികുുുംഎനുുുേറയാ
റിലലുുഅതുലൊചലയാണുൊരയുങുുൾുു.ചൊ
ലോണയുചടഅലുുകുുിലുുചൊവിഡു19ചുുു
വയുാോനംതുടങുുിയതുമുതലുുആതഫുികുുൻുു
രാതടുുുങുുൾുുേലതംുസവുയംഒരുങുുാൻുുതുട
ങുുിയിരുനുുു.അവരുുകു്ുമുനുുിലുുമചറുുരുവ
ലിയഅനുസവമുടു്ുഎലോളചയനുുമഹാ
മാരി.ൊരണംഇതുരണുുുംതമുുിലുുസാമയു
ങുുൾഏചറയുടുുനുുാണുഅവരുുേറയുനുുത.ു
എലോളനാശംവിതചുുസിയറലിലോ

ൺുുഇനു്ുവചരചൊലോണവിമുകുുമാണ.ു
അയലുുരാജയുങുുളായഗിനിയയിലംുനലബീ
രിയയിലംുചൊലോണറിലപുുരുുടു്ുചെയുുചപുുടുുി
ടുുുടു്ു.അതിരുുതുുിെളിലുുനിനു്ുലോഗംേടരു
നുുതുതേുതിലോധികുുുനുുതിചുുുഭാഗമായി,
സിയറലിലോൺുുഅതിരുുതുുിെൾുുഅടചുുു,
മാരുുചു്ു24മുതലുുേതനുുുടു്ുമാസലതുുകു്ുആ
ലോഗയുഅടിയനുുരാവസുുതേുസിഡു്ുുജുലി
യസ്തേുഖയുാേിചുുിടുുുടു്ുഗിനിയയംു,നലബീ

രിയയംുചൊലോണതേുതിലോധതുുിചുുുഭാ
ഗമായിഅടിയനുുരാവസുുയിലുുകുടിെടനുുു
ലൊവുെനുുു.എലോളമരണംവിതചുുഈ
മുനു്ുരാജയുങുുളംു,ചൊലോണതേുതിലോധ
തേുവരുുതുുനങുുൾുുഊരുുജിതമാകുുിയിടുുുടു്ു.
ഇലപുുൾുുലോെംചൊവിഡു19ചനതേുതി

ലോധികുുാൻുുസവുീെരികുുുനുുമാരുുഗങുുളാണു
എലോളചയലനരിടാൻുുഈചെറിയരാജയും
അനുുുചെയതുത.ുസാമുഹയുഅെലം,ഐ
ചൊലലഷൻുു,കുടംുബങുുളിചലതേുായമായവ
രുചടയംു,ലോഗബാധിതര ുചടയംുതേുശുനങുു
ൾുു,"ലോകു്ുചൌൺുു'എനുുിവഅവരുുകു്ുേ
രിെിതമായിരുനുുു.
അതുചൊണുുുതചനുുവളചരചപുുടുുനു്ുഅ

വരുുഅതിലലകു്ുമാറി."െവുാറനുുുൻുു'ചെയുു
ചപുുലടടുുതിചുുുഗൗരവംമനസിലാകുുിതഗുാമ
ങുുൾുുസവുയം"െവുാറനുുുൻുു'നടേടിെൾുുസി
യറലിലോണിലുുസവുീെരിചുുു.സരുുകുുാരുുസം
വിധാനങുുൾുുകുുുനിരുുബധുുിചുുു,അടിലചുുല
പുുിലകുുണുുുനുുഒനുുായിരുനുുിലുുസിയറലി
ലോണിചലെവുാറനുുുൻുുഅതുഅവരുചട
വിജയമാണ.ു
നെനയുമായിനിരനുുരവയുാോരബ

ധുുങുുൾുുഉടുുായിടുുുംആതഫുികുുയിലുുറിലപുു
രുുടു്ുചെയുുുനുുചൊലോണലെസുെൾുുഎലുുാം
തചനുുയുലോപുുിലുുയാതതുെഴിഞുുുആതഫുി
കുുയിലുുഎതുുിയവരിലുുനിനു്ുേെരുുനുുതാ

ചണ
നുുു
ലോൊ
ലോഗയു
സംഘടനയു
ചടെണകുുുെൾുുേറയുനുുു.അതു
ചൊണുുുതചനുുലവുയാമഗതാഗതുുിനുവില
കുുുവനുുുെഴിഞുുു.ബഹുഭുരിേകുുംആ
തഫുികുുൻുുരാജയുങുുളംുഅതിരുുതുുിെൾുുഅട
ചുുു,സാമുഹിെെടങുുുെൾുു,ഫുടബുാൾുുമതുു
രങുുൾുു,സംഗീതനിശെൾുുഎനുുിവനിരുുതുു
ലാകുുി.സാമുഹയുവയുാേനംതടയുനുുതിചുുു
ഭാഗമായിചൊതുഗതാഗതംേലആതഫുികുു
ൻുുരാജയുങുുളിലംുനിരുുതുുലാകുുി.
ഇതുവചരസുുിതിനിയതനുുുണവിലധയ

മാചണകുുിലംുആതഫുികുുഭയകുുുനുുഒരുൊ
രയുമുടു്ു.അതുഅവരുചടആലോഗയുസംവി
ധാനങുുളുചടഅേരയുാപതുയാണ.ുമുൻുുപു
ലോൊലോഗയുസംഘടനവഴിസഹായങുുൾുു
അവിലടകു്ുഎതുുിയിരുനുുു.എനുുാലുുഇനു്ു
അതുുരതുുിലുുഒനു്ുലഭികുുാൻുുതേുയാസമാ
ണനു്ുഅവരുുതിരിചുുറിയുനുുുടു്ു.അതുചൊ
ണുുുതചനുുനിലവിചലസുുിതിതുടരുുനുുുലൊ
ൊനുളുുെരുുശനനടേടിെളാവംുഈരാജയു
ങുുൾുുസവുീെരികുുുെ.

ഹജ്്്:ആരം്ഒരല്ങ്ണ്്്,
ോത്്ിരിക്്ാളമന്്്സൗദി
റിയാദ:ുചൊവിഡു19േടരുനുുസാ
ഹെരയുതുുിലഇചുകുലുുംഹജുു്തീ
രഥാടനതുുിനംുനിയതനുുുണമുടുുാ
ലയകുുും.തീരഥാടനംസംബധുുി    ചുുു
െിതതുംചതളിയംുവചരൊതുുിരി
കുുാനംുഅതുവചരഒരുഉടമുുടിയി
ലംുഒപുുുവയകുുുരുചതനുുുംസൗദി
അലറബയുയുചടഹജ,ുഉംറൊരയു മ
തനുുുിമുഹമുുദുസലലബിൻതാഹിര
ബനുുീൻആലോളമുസ്ലിംസമുഹ
ലുതുടുഅഭയുരഥിചുുു.സൗദിയില
ചൊവിഡുബാധിതരുചടഎണുും
1600ആയിഉയരുെയംു10ലേരമ
രികുുുെയംുചെയതുലോചടയാണു
മതനുുുിയുചടതേുസത്ാവന.
മകുു,മദീനഉൾചപുുചടനഗരങുുളി
ലലകുുുളുുതേുലവശനവംുഇവിചടയു
ളുുവരപുറതുുുലൊകുനുുതംുസൗ
ദിലനരലതുുനിലോധിചുുി രുനുുു.രാ
ജയുതു്ുനിശാനിയമവംുതേുഖയുാേിചുുി
ടുുുടു്ു.വിമാനങുുൾുുറദുുാകുുിയിരു
നുുു.ആളുെൾുുപുറതുുിറങുുുനുുതി
നംുനി  യതനുുുണമുടു്ു.േളുുിെളിചല
തേുാരുുഥനെൾുുനിരുുതുുിവചുുു.ഉംറ
തീരുുഥാടനവംുതാതെുാലിെമായി
നിരുുതുുി.

ഹിജുറമാസംഅനുസരിചു്ുദു
ലുുഹിജുുയിലാണുഎലുുാവരുുഷവംു
ഹജു്ുെരുുമംനടകുുാറ.ുഈവരുുഷം
ജുനല-ഓഗസു്ുുുമാസങുുളിലാണുദു
ലുഹിജുു.ഉംറയിചലയംുഹജുുി
ചലയംുെരുുമങുുലുുഏതാടു്ുസമാ
നമാചണകുുിലംുഹജുുിനുകുതയുമാ
യസമയമുടു്ു.ഉംറഏതുസമയ
തുുുംചെ    യുുാം.സാമുുതുുിെ-ശാരീ
രിെലശഷിയുളുുവയുകുുിഹജു്ുനി
രുുവഹികുുണചമനുുാണുഇസ്ലാമിെ
വിശവുാസം.
ഹജുുിനുളുുഒരുകുുങുുൾുുഎലുുാ
രാജയുങുുളിലംുവളചരലനരചതുുന
ടലതുുടുുതുടു്ു.വിസാനടേടിെൾുു
പുരുുതുുിയാകുുുനുുതിനംുതീരുുഥാട
െചരതിരചഞുുടുകുുുനുുതിനുചമ
ലുുാംമാസങുുൾുുകു്ുമുലമുുനടേടിതെു
മങുുളുടു്ു.എനുുാലുുഇലപുുഴചതുു
സാഹെരയുതുുിലുുഇചോനുുുംനട
നുുിടുുിലുു.ജുൺമാസതുുിലലൊലംു
ഇവതുടങുുാനാവുചമനു്ുഉറപുുുമിലുു.
ഈസാഹെരയുതുുിലാണുഹജുുി
ചുുുൊരയുതുുിലതതെുാലംതീരുമാ
നചമടുലകുുചടുുനുുുസൗദിവയുകുു
മാകുുുനുുത.ു

5ളന്ടയന്േ്െിളല
യാനത്ക്്ാർ
നിരീക്്ണത്്ിലാവം്
നയുുഡലഹി:നിസാമുദീനിചലമതസലമുുളനതുുിലേചകുുടുതുുവ
രയാതതുചെയതുഅഞുുുചതുടയനുുെളിലസഞുുരിചുുആയിരകുുണ
കുുിനുയാതതുകുുാരനിരീകുുണതുുിലാലവടുുതുചടുുനു്ുചറയില
ലവ.ഇവരുചടലിസു്ുുുചറയിലലവഅതതുജിലുുാഅധികുതരകുുു
നെമാറംു.മാരചു്ു13നംുമാരചു്ു19നംുഇടയിലഡലഹിയിലനി
നുുുപുറചപുുടുുഗുണുുുരിലലകുുുളുുദുരലതു,ുചെനനുുയിലലകുുുളുു
തഗുാൻഡുതടുകു്ുഎകസുത്േുസ,്ചെനനുുയിലലകുുുളുുതമിഴനുാടുഎ
കസുത്േുസ,്നയുുഡലഹി-റാഞുുിരാജധാനി,എേിസമുുരകുുതെുാ
നുുിഎകസുത്േുസ്എനുുിവയാണുചറയിലലവഈേ  ടുുിെയിലചേ
ടുതുുിയിരികുുുനുുത.ുഈചതുടയിനുെളിലസഞുുരിചുുഎതതുലേര
വീതംനിരീകുുണതുുിലെഴിയണചമനുുതുസംബധുുിചു്ുവയുകുു
മായെണകുുുപുറതുുുവനുുിടുുിലുു.

കരുതിയിലലുുങുുിലുുകകവിടുുുപോകുലെനുുുടരുംപു

വാഷിങടുൺുു:അടുതുുരടുുാഴെുയുഎസിനുഅ
തിനിരുുണായെമാകുചമനുുമുനുുറിയിപുുുമായിതേു
സിഡുു്ുലഡാണാൾുുഡുതടുംപ.ുയുഎസിചലമരണ
സംഖയുഒരുലകുുതുുിനംു2.4ലകുുതുുിനംുഇട
യകുുുായിരികുുുചമനുുുംമുനുുറിയിപുു്.സുുിതിഅതതു
ലമലുുഗുരുതരമാണ.ുജനങുുൾുുേരസേ്രംസഹാ
യികുുുെ,തേുതിലരാധതുുിചുുുലൊടുുബലചപുുടു
തുുുെ.അലുുാചതലവലറവഴിയിലുു.െരുതിയിരുനുുി
ചലുുകുുിലുുൊരയുങുുൾുുനെവിടുുുലോകംു-നവറുു്
ഹൗസി ചലവാരുുതുുാസലമുുളനതുുിലുുതേുസിഡുു്ു
തടുംപുതുറനുുുേറഞുുു;വിതുമുുലിചുുുവകുുിലുുനി
നുുുചൊടുു്.
അതീവഗുരുതരമാണുയുഎസിചലസുുിതി.ഇ
നുുചലവചരലഭികുുുനുുെണകുുനുസരിചു്ു1,89,633
ലേരിലുുലരാഗംസുുിരീെരിചുുു.4,081ആണുമരണ
സംഖയു.ഈഅവസുുതുടരുുനുുാലുുഅടുതുുരടുുാ
ഴെുയകുുുുളുുിലുുമരണസംഖയുഒരുലകുുതുുിനംുര
ടുുരലകുുതുുിനംുഇടയിചലതുുും.തേുതിലരാധി
കുുാൻുുഅതുുുതവാകസുിനുെചളാനുുുംനിലവിലി
ലുു.അതീവഗുരുതരാവസുുയിലുുെഴിയുനുുവരുചട
ജീവൻുുനിലനിരുുതുുാൻുുജീവൻുുരകുുാഉേെരണ
ങുുളുമിലുു.
നയുുജഴസുി,നയുുലയാരുുകുു്,മാസെയുുചസറുുസ,്വാ
ഷിങടുൺുുതുടങുുിയസംസുുാനങുുളിലാണുലരാ
ഗിെൾുുകുടുതലുളുുത.ുമറുുുസംസുുാനങുുളിലംു
ലരാഗംേടരുുനുുു.നഗരങുുളിചലഒടുുുമികുുആശുേ
തതുിെളിലംുലരാഗിെചളചകുാുണുുുനിറഞുുു.ചവ
ുുുിലലറുുറുെൾുുഅടകുുമുളുുഅവശയുഉേെരണങുു
ൾുുെിടുുാനിലുു.രാജയുചതുുതേുമുഖഐടി,ഓൺുുനല
ൻുുമാരുുകുുറുുിങ,ുചമഡികുുലുുയുണിറുുുെചളലുുാംസവു
നുുംഉതേുനുുങുുൾുുഉടുുാകുുുനുുതുനിരുുതുുിവചുു്
ജീവൻുുരകുുാഉേെരണങുുൾുുഉടുുാകുുുനുുതിര
കുുിലാണ.ുരണുുുഡസലണാളംലഡാകറുുുരുുമാരംുന
ഴസുുമാരംുചൊലറാണബാധിചുുുമരിചുുലതാചടആ

ലരാഗയുതേുവരുുതുുനലമഖലയംുെടുതുുതേുതിസ
ധുുിയിലാണ.ു
േലആശുേതതുിെളിലംുചൊവിഡുബാധിചുുുമര

വിചുുവരുചടമുതലദഹങുുൾുുസുകുുികുുാൻുുസൗെ
രയുമിലുു.ആശുേതതുിെളിലുുനിനുുുനീകുുംചെയതുു
ചോതുസുുലതുുുസംസെ്രികുുാൻുുആവശയുമായ

ജീവനകുുാചരയംുെിടുുാനിലുു. ലരാഗവിവരങുുചള
കുുുറിചുുുലസാഷയുലുുമീഡിയവഴിപുറതുുുവിടുനുു
തുെരുുശനമായിനിലരാധിചുുിടുുുളുുതിനാലുുേലരംു
പുറംലലാെവുമായിബധുുചപുുടുനുുിലുു.
ലസാഷയുലുുഡിസുുുുൻുുസിങുോലികുുുനുുതിലുുവ
രുതുുിയവീഴെുയാണുഇലപുാുൾുുസുുിതിഗുരുതര
മാകുുിയത.ുലരാഗവയുാേനതുുിചുുുതുടകുുതുുിലുു
സാധാരണഫുുുലോചലമാതതുലമതേുസിഡുു്ുതടും
പംുചൊവിഡിചനെടുുിരുനുുുളുുു.െഴിഞുുവ
രുുഷം70,000ലേരാണുയുഎസിലുുനവറലുുഫുുു
വനുുുമരിചുുത.ുഫുുുവിചനതേുതിലരാധികുുാൻുുലലാ
കുഡൗൺുുലോലുളുുെടുതുുനടേടിസവുീെരിചുുി
ടുുിലുുലലുാുഎനുുായിരുനുുുതടുംപുെചടുുതുുിയൊര
ണം.ലലാകുു്ഡൗൺുുമുലമുളുുതേുതിസധുുിയിലുു
ചെറുപുുകുുാരുുകുുുചതാഴിലുുനടുുമാകുചമനുുുംഅ
തുനവംബറിലുുനടകുുാനിരികുുുനുുതേുസിഡുു്ു
ചതരചുഞുടുപുുിലുുതനികുുുതിരിചുുടിയാകുചമനുുും
തടുംപുഭയനുുു.
തേുതീകുുികുുാതുുതരതുുിലാണുയുഎസിലുുലരാ
ഗവയുാേനചമനുുുതേുസിഡു്ുുതടുംപുഇനുുചലജനങുു
ലളാടുവിശദീെരിചുുു.""നമുുൾുുഎതതുമാതതുംഊരുുജി
തമായിേരിതശുമികുുുലനുാു,അതനുസരിചു്ുചൊവി
ഡുനവറസിചനപുറനുുളുുാനാവംു''തടുംപുവയുകുു
മാകുുി.ഈസുുുുരുുഅടകുുമുളുുആലഘാഷങുുചളലുുാം
യുഎസിലുുനിലരാധിചുുിരികുുുെയാണ.ുഈമാസം
30വചരയാണുെടുതുുനിയതനുുുണം.
േെരുുചുുവയുാധിെൾുുസംബധുുിചു്ുനവറു്ുഹൗസി
ചലഉേലദശെരായലഡാ.ആുുുണിഫൗസി,ലഡാ.
ഡലബാറബിരുുകസു്എനുുിവരാണുസമുുുരുുണലലാ
കുഡൗണിനുതടുംേിനുഉേലദശംനലുുകുനുുത.ുലരാ
ഗതേുതിലരാധതുുിലുുതശുദുുികുുുനുു തിനുേെരംജ
നങുുചളചതറുുിദുുരിപുുികുുുെയാണുതേുസിഡു്ുുതടും
പുചെയതുചതനു്ുനയുുലയാരുുകു്ുഗവരുുണരുുആ
ൻുുതരുുെയുുലമാകുറുുചപുുടുതുുി.

േമ്്ളം നിയനന്്്ിച്്് 
സംസ്്ാനങ്്ൾ
നയുുഡലഹി:ചൊവിഡു19േടരനുുതിനു
േിനുുാചലരുകുുമായസാമുുതുുിെതേു
തിസധുുിചയതുുുടരനുുുജീവന
കുുാരുചടശമുുളതുുിലനെവചുുു
സംസുുാനങുുൾ.ചതലകുുാനമു
ഖയുമതനുുുിചെ.െതദുുുലശഖരറാവു
വാണുഇതുസംബധുുിചുുനടേ
ടിെൾആദയുംതേുഖയുാേിചുുത.ുമ
ഹാരാഷ്തടു,ഒഡീശ,രാജസുുാൻ
തുടങുുിസംസുുാനങുുൾഇതി
ചോപുുംലെരനുുു.
എംഎലഎമാരുചടയംുമതനുുുിമാ
രുചടയംുശമുുളം75ശതമാനംചവടുുി
കുുുറയകുുുുചമനുുാണുെതദുുുലശഖരറാവു
അറിയിചുുത.ുസിവിലസരവീസ്ഉലദുോഗസുുരു
ചടയംുചൊലീസ,്വിലദശൊരയുമുൾചപുുചടലെതദുുുസരവീസ്ഉ
ലദുോഗസുു രുചടയംുശമുുളതുുില60ശതമാനംകുറയകുുുുചമ
നുുുംമറുുുജീവനകുുാരുചടശമുുളതുുിലംുവിരമിചുുവരുചടചേൻഷ
നിലംു50ശതമാനംകുറയകുുുുചമനുുുംഅലദുുഹംതേുഖയുാേിചുുു.
താഴനുുുകുുാസിലുളുുവരകുുും10ശതമാനംശ മുുളംകുറയകുുുുചമ
നുുാണുതേുഖയുാേനം.
ഇതിനുേിനുുാചലയാണുമഹാരാഷ്തടുയംുഒഡീശയംുരാജ
സുുാനംുആതധുുുയംുശമുുളവിതരണതുുിലനിയതനുുുണങുുൾ
തേുഖയുാേിചുുത.ുമുഖയുമതനുുുിഉൾചപുുചടഎംഎലഎമാരകു്ുമാരചുുില
ശമുുളതുുിചുുു60ശതമാനംമാതതുലമനലൊനാവുഎനു്ുമഹാ
രാഷ്തടുഉേമുഖയുമതനുുുിഅജിതുേവാരവയുകുുമാകുുി.അവിചടയംു
കുുാസ്1,2ജീവനകുുാരകു്ുശമുുളതുുിചുുു50ശതമാനവംുകുുാസ്3
ജീവനകുുാരകു്ു25ശതമാനവംുചവടുുികുുുറയകുുുുചമനുുാണുതേു
ഖയുാേനം.
ഒഡീശയിലമതനുുുിമാരുചടയംുഎംഎലഎമാരുചടയംുതലദുുശ
സവുയംഭരണസുുാേനതേുതിനിധിെളുചടയംുശമുുളംതതെുാലം
നലൊനാവിചലുുനുുാണുസരകുുാരതേുഖയുാേനം.70ശതമാനംഇ
ലപുുൾചവടുുികുുുറയകുുുും.ലശഷികുുുനുു30 ശതമാനംനലകംു.
േിനുുീടുസാമുുതുുിെസുുിതിചമചുുചപുുടുലപുുൾഇതുനലൊചമ
നുുുംസരകുുാര.
ആതധുുുതേുലദശംുരാജസുുാനംുശമുുളംനലകുനുുതുമാറുുിവ
ചുുിരികുുുെയാണ.ുഇലപുുൾനലെിയാലംുേകുതിമാതതുലമചൊ
ടുകുുാനാവുഎനുുാണുതീരുമാനം.ലെരളതുുിലജീവനകുുാര
കുുുതേുളയൊലലതുുതിനുസമാനമായിസാലറി െലഞു്ുതേുഖയുാ
േിചുുിരുനുുുമുഖയുമതനുുുി.അലതസമയം,െരണാടെയിലമുഖയുമ
തനുുുിബി.എസ.്ചയദിയുരപുുഒരുവരഷചതുുശമുുളംചൊവിഡു
തേുതിലോധതുുിനുസംഭാവനചെയതു.ു

ളൊലോണളെൺകട്്്ി,
ലോക്്്ഡൗൺആൺകട്്്ി
ലകുനൗ:തേുധാനമതനുുുിനലരതദുുുലോദിആഹവുാനംചെയതുജനതാ
െരഫയുുതുടങുുുംമുൻപുയുേിയിചലലോരഖപുുരിലജനിചുുചേ
ൺകുഞുുിനുചൊലോണചയനുുുലേരിടുുതുരാജയുാനുുരമാധയുമ
ങുുളിലവചരവാരതുുയായിരുനുുു.ഇലപുുഴിതാ,യുേിയിലത
ചനുുലോകു്ുഡൗൺഎനുുുംനവ    ജാതശിശുവിനുലേര.ുലദവരിയ
ജിലുുയിലുുജനിചുുആൺകുടുുികുുാണുലോകു്ുഡൗൺൊലതുുു
േിറനുുതിനാലഅലതലേരുതചനുുനലെിയത.ു
ലേരിടുുതിചനകുുുറിചു്ുകുഞുുിചുുുഅചുുൻേറയുനുുതുഇങുു
ചന,ലോെംമുഴുവൻുുേടരുുനുുുേിടികുുുനുുമഹാമാരിയായചൊ
ലോണ   യിലുുനിനുുുംരകുുികുുുനുുതിനുലവടുുിയാണുനമുുുചടതേു
ധാനമതനുുുിനലരതദുുുലോദിലോകു്ുഡൗൺുുതേുഖയുാേിചുുത.ുഈതീ
രുമാനചതുുഞ   ങുുൾുുഅഭിനദുുികുുുനുുു.ലോകു്ുഡൗൺുുഇലപുു
ൾുുനടപുുിലാകുുിയതുനമുുുചടലദശതുുിചുുുതാതേുരയുതുുിനുലവ
ടുുിയാണ.ുഅതുചൊടുുാണുഞങുുൾുുകുഞുുിനുആലേരുന
ലുുെിയിരികുുുനുുചതനു്ുകുഞുുിചുുുഅചുുൻ.ലോകു്ുഡൗൺുുഅ
വസാനിചുുാലുുമാതതുലമകുഞുുിചുുുആൊര    മേരമായെടങുുുെ
ൾുുനടതുുുെയുളുുുചവനുുുംഅലദുുഹം.
ലനരലതു,ുചൊലോണചയനുുലേരിടുുതുഅതുമുലംരാജയുതുുു
ടുുായെിലനനുുെൾെടുുാചണനു്ുകുടുുിയുചടഅമുുാവൻനിതീ
ഷ്തതുിോഠിേ  റഞുുിരു്ന.ുചൊലോണചയആളുെൾുുഭീതിലോ
ചടയാണുൊണുനുുചതകുുിലംുെിലലനടുുങുുൾുുസമുഹതുുിലുടുുാ
യി.സമുഹചതുുഒരുമിപുുിചു്ുനിരുുതുുിയതംുഎലുുാവരംുഒരുലൊ
ചലആചണനു്ുലോധയുചപുുടുതുുിചൊടുതുുതംുജനങുുൾുുകു്ു
ഐെയുലതുുചടനിനു്ുഎനുുിചനയംുലനരിടാ    ൻുുതേുലോദനംന
ലുുെിയതംുചൊലോണയാണ.ുചൊതുസമുഹതുുിനുഒലടുുചറനലുു
ശീലങുുൾുുചൊലോണമുലമുടുുായി-തതുിോഠിേറഞുുു.

ലോവലഇടളെട്്്,
മർക്്സ്ലനത്തവ്ംവഴങ്്ി
നയുുഡലഹി:ചൊലോണവയുാേനതുുിചുുുതേുഭവലെതദുുുമായിമാറി
യനിസാമുദീനിചലലോസക്ുുിലനിനു്ുഒഴിയാൻമരകുുസ്ലനതു
തവുംതുടകുുതുുിലതയാറായിചലുുനുുുറിലപുുരടുുുെൾ.ചൊലീസംു
ആലോഗയുവകുപു്ുഅധികുതരംുനിസഹായരായലപുുൾഇടചേടു്ു
േരിഹാരമുടുുാകുുിയതുലദശീയസുരകുുാഉേലദടുുാവുഅജിതു
ലോവല.
മരകുുസ്തലവനായമൗലാനാസാദുചെടുുിടംഒഴിയാൻവിസ

മുുതിചുുലപുുൾലെതദുുുആഭയുനുുരമതനുുുിഅമിതുഷായുചടനിരലദശ
തേുൊരമാണുലോവലഇടചേടുുത.ുപുലരചചുുരണുുുമണികു്ുഅ
ലദുുഹംമരകുുസിലലനരിചടുുതുുുെയംുമൗലാനയംുമരകുുസ്ലന
തുതവുതുുിചലമറുുുളുുവരുമായിദീരഘമായിസംസാരികുുുെയംു
ചെയതു.ുേരിസരംമുഴുവൻഅണുവിമുകുുമാലകുുടുുതിചുുുആ
വശയുെതലോവലഅവചരലോധയുചപുുടുതുുി.
ലനരലതു,ുഡലഹിെലാേൊലതുുുംഅതെുമംനിയതനുുുികുുാ

ൻലെതദുുുസരകുുാരലോവലിചുുുസഹായംലതടിയിരുനുുു.െലാ
േബാധിതലമഖലെളിലലനരിചടുുതുുിസമാധാനതശുമങുുൾകുുു
മുനുുിലനിനുുുതേുവരതുുിചുുതുലോവലായിരുനുുു.നിസാമുദീൻ
മരകുുസ്തേുലദശതുുുനിനു്ുചോതുും2,361ലേചരഒഴിപുുിചുുിടുുു
ചടുുനു്ുഡലഹിഉേമുഖയുമതനുുുിമനീഷ്സിലൊദിയേ  റഞുുു.ഇ
തില617ലേരആശുേതതുിയിലാണ.ുബാകുുിയുളുുവര
െവുാറനുുുനിലംു.ചമഡികുുലസുുുുാഫംുചൊലീസംുഡിടിസി

സുുുുാഫംുഭരണതലതുുിചലഉലദുോഗസുുരംുഎലുുാംലെരനു്ു36മ
ണികുുുരചൊടുുാണുമരകുുസിലുളുുവചരഒഴിപുുിചുുത.ു

പേടിക്്ടലിൽയ്എസ്
മരണസംഖയു2.40ലകുുമാകുചമനുുുമുനുുറിയിപു്ു

ളൊവിഡിളനലനരിടാന
യവ്എനജിനീയർമാരള്ട
ളവന്്്ിലലറ്്ർ
പുചന:ചൊവിഡു19കുടുതലലേരിലലകുുു
വയുാേികുുുലപുുൾചെലവുകുറഞുുചവുുുി
ലലറുുരയാഥാരഥയുമാകുുാനുളുുതശുമതുുിലാ
ണുപുചനയിചലയുവഎൻജിനീ   യരമാരു
ചടസംരംഭംലോകുുലോലോടുുികസു്എനുു
സുുുുാരടുുപ.ുചൊവിഡുെിെിതുുയിലഏറുുവംു
ആവശയുമായിവരിെചവുുുിലലറുുറുെളാ
ചണനുുതിനാലവാ  ഹനനിരമാതാകുുളായ
മഹീതദുുുയുൾചപുുചടനിരവധിെമുുനിെൾ
ഈരംഗലതുുകുുുതിരിഞുുിരുനുുു.എനുുാ
ല,ഇവിടങുുളിചോചകുുനിരമികുുുനുുചവ
ുുുിലലറുുറുെളുചടനിരമാണചചുുലവുെണ
കുുിചലടുതുുാണുഇനുുുയയകുു്ു"താങുുാനാവു
നുു'ചവുുുിലലറുുറുെൾനിരമികുുാനുളുുഇവ
രുചടതശുമം.
രാജയുചതുുമിെചുുഎൻജിനീയറിങുലൊ
ചളജുെൾനിനു്ുഉനുുതനിലവാരതുുിലേ
ഠിചുുിറങുുിയഇവരരടുുരവരഷംമുൻോ
ണുൊൺപുരഐഐടിയുചടസ   ഹെരണ
ലതുുചടസുുുുാരടുുപുതുടങുുിയത.ുചവളുുമിലുുാ
ചതലൊളാരപുുാനുുുുെൾവുതുുിയാകുുുനുു
ലോലോടുുുെളായിരുനുുുആദയുഉതേുനുും.
27ലകുുതുുി ലലചറവാരഷിെവിറുുുവരവു
ളുുെമുുനിയാണുഇനുുുലോകുുലോലോടുുി
കസു.്
രാജയുചതുുവിവിധആശുേതതുിെളിലായി
നിലവില48,000ചവുുുിലലറുുറുെളാണുളുു
ത.ു10,000എണുുംനവൊചതനെനയില
നിചനുുതുുുചമനുുുംമചറുുരു20,000എണുു 
തുുിനുഇനുുുയൻെമുുനിയായഅഗവുയിലഓ
രഡരനലെിയിടുുുചടുുനുുുംലെതദുുുസരകുുാ
രഅറിയിചുുിരുനുുു.
നിലവിലരടു്ുഇനുുുയൻെമുുനിെളാണു
ചവുുുിലലറുുരനിരമികുുുനുുത.ുഇവയകുു്ുഒ
ചരണുുതുുിനു1.5ലകുുംരുേലോളമാണുനി
രമാണചചുുലവ.ുഈസാഹ   െരയുതുുിലാണു
50,000രുേമാതതുംവിലയിചോതുങുുുനുു
ചവുുുിലലറുുരനിരമികുുാൻലോകുുലോലോ
ടുുികസുിചുുുതശുമം.േദുുതിതയാറാകുുിഅ
ഞുുുദിവസതുുിനുളുുിലഏഴുഎൻജിനീയ
രമാരുചടസംഘംആദയുമുനുുുമാതുെപുറ
തുുിറകുുി.ഇവമുനുുുംചൊണുുുനടകുുാവു
നുുതരതുുിലുളുുവ.
ഈമാസംഏഴിനുഇവേരിലോധന
യകുുുുസജുുമാകംു.അനുമതിലഭിചുുാലഉട
ൻആശുേതതുിെളിചലതുുും.പുതുതായിനി
രമിചുുചവുുുിലലറുുറിചലകുതതുിമ ശവുാസലൊ
ശംകുതയുതലോചടതേുവരതുുികുുുനുുുചടുു
നു്ുേദുുതിയുചടമുഖയുഉേലദടുുാവംുബംഗ
ളുരുജയലദവഇൻസുുുുിറുുുയുടുുിചലൊരഡി
ലോളജിസുുുുുമായലോ.ദീേകുേദമുനാഭൻ.
ചൊലോണചയനുുമഹാമാരിഒരികുുലംു
തേുതീകുുികുുാതുുവിധതുുിലമനുഷയുചരഒ
നുുിചുുുലെരതുുിരികുുുെയാചണനു്ുൊൺ
പുരഐഐടിയിചലബലോഎൻജിനീയ
റിങുഅധയുാേെൻഅമിതാഭുബലദുുോ
ധയുായതേുതിെരിചുുു.ഈഎൻജിനീയരമാരു
ലടതുതേുലോദനംനലകുനുുതേുവരതുുനമാ
ണ.ുഇുുുരചനറുുിലനിനു്ുചവുുുിലലറുുറിചന
കുുുറിചുുുമനസിലാകുുിയലശഷമാണുഅവര
നുതനവംുചെലവുകുറഞുുതുമായചവുുുി
ലലറുുറുെളുചടനിരമാണതുുി നുഅനുമതി
ലതടിയത.ുചവറംുഎടുുുമണികുുുറിനുളുുില

ആദയുമാതുെനിരമിചുുു.
ഇറകുുുമതിനിലചുുിരിചകുുചവുുുി
ലലറുുരനിരമാണതുുിനുസാമതഗുിെൾ
െിടുുുെദുഷെ്രമായിരുനുുു.ശവുാസ
ലൊശതുുിനുഒരുേരികുുുമുടുുാൊ
തുുവിധംകുതയുമായസമുുരദതുുില
ഓകസുിജൻതേുവഹിപുുികുുാൻെഴിയു
നുുചമഷീനാണുചവുുുിലലറുുറിചലഏറുു
വംുതേുധാനഭാഗം.ഇതിചുുുനിരമാ
ണതുുി   നുതേുഷരചസൻസറുെൾലവ
ടുുിയിരുനുുു.ഇലപുുഴചതുുസാഹെരയു
തുുിലഇതുവിലദശതുുുനിനുുുെിടുുി
ലുു.വിേണിയിലലഭയുമായലതുോണുെ
ളിചലചസൻസരഉേലോഗിചുുാണുന
മുുുചടഎൻജിനീയരമാരഈതേുതിസ
ധുുിമറിെടനുുത.ുഈചസൻസറില
ആവശയുമായമാറുുംവരുതുുികുതയുമാ
യിതേുവരതുുിപുുികുുാനംുഅവരകുുു
െഴിഞുുു.
തേുാലദശിെഅധികുതരുചടസഹ
െരണവംുഎടുതുുുേറയണചമനുു
ബലദുുോധയുായ.ഓലോചമഷീനംുനി
രമികുുാൻ150-200സാമതഗുിെൾലവ
ണം.ഇവചയലുുാംപുചനനഗരസഭാ
അധികുതരഎതുുിചുുുചൊടുതുുു.അ
ടചുുുപുടുുലതേുഖയുാേിചുുതിനാലഏതാ
നംുഎൻജിനീയരമാര400െിലോമീ

റുുരഅെചലനലദുുഡിചലവീടുുിലലകുുു
മടങുുിയിരുനുുു.തേുലതുയെവാഹനം
അയചു്ുഇവചരതിരിചെചയതുുികുുാ
നംുഭരണകുടംസഹായിചുുു.
െിെിതുുാഉേെരണരംഗചതുുഭീമ
നുൾചപുുചടരാജയുചതുുെിലതേുമുഖ
വയുവസായിെളംുഎൻജിനീയരമാര
കുുുേിനുുുണനലെി.ലമയുേകുതി
യാകുലപുുലഴ   കുുുംദിവസം150-200
എനുുെണകുുില30,000ചവുുുിലലറുു
രനിരമികുുാനാണുലോകുുലോലോ
ടുുികസുിചുുുേദുുതി.
""ഞങുുൾകു്ുഇതിലഒരുമുൻേരി
െയവുമുടുുായിരുനുുിലുു.ലോലോടു്ു
നിരമാണംകുലറകുുുടിസകുുീരണമാ
ണ.ുഇചോരുജീവൻരകുുാഉേെര
ണമാണ.ുസുകുുിചുുിചലുുകുുിലവിേരീത
ഫലമുടുുാകംു.99ശതമാനംഎചനുു
നു്ുഇകുുാരയുതുുിലിലുു.100ശതമാനം
ഉറപുുുടുുാെണം.അതുചൊണുുുത
ചനുുഞങുുൾഏചറതശുദുുിചുുാണുഇതു
വിെസിപുുികുുുനുുത.ുഎലുുാേരിലോധ
നെളംുപുരതുുിയാകുുിയലശഷലമഉ
േലോഗികുുു''-ലോകുുലോലോടുുി
കസു്സഹസുുാേെനംുെീഫുഎ
കസുിെയുുടുുിവുഓഫിസറുമായനിഖില
കുരചലേറഞുുു.

ചവുുുിലലറുുറിചുുുതേുവരതുുനം
1. കമ   ക്്ാ   നി   ക്്   ല കവ   ്്്ി   കല   ഷ   ന

കോ   ഗി   യി   ല നി   ന്്് ഉ   ച്്്വാ   സ വാ   യ ്
(കാ   ർ   ര   ൺ ഡ   കോ   കസ്സ   ഡ)് 
പ ്  റ   കത് ്  ക്്്.

േവ്ാ   സ   വാ   യ ്(ഓ   കസ്ി   ജ   ന ) 
കോ   ഗി   യി   കല   ക്്്

േവ്ാ   സ   കോ   േം

േവ്ാ   സ   നാ   ള   ത്്ി   ല ്  കട 
േവ്ാ   സ   കോ   േ   ത്്ി   കല   ക്്്

ഘ   ടി   പ്്ി   ക്്്   ന്് ടയ് ്  ബ്

2. കോ   ൺ ഇ   ന   വാ   സി   വ ്കവ   ്്്ി   കല   ഷ   ന
മ ്  ക്്ി   കല   ക്്്

ഘ   ടി   പ്്ി   ക്്്   ന്് മാ   സക്ി   ക്്് 
സ   ഹാ   യ   കത് ്  കട േവ്ാ   കോ   ച്്്വാ   സം. 
േവ്ാ   സ   നാ   ള   ത്്ി   കല   ക്്് ടയ് ്  ബ ്ക   ട   ത്്്   ന്്ി   ല്്. 

പത്ത്ായി
ലക്്ണങ്്ള

നയുുഡലഹി:ചൊവിഡു19
ലോഗംലോെചതുുഭീതിയി
ലാഴതുുുിനാലുമാസംേി
നുുിടുലപുുൾപുതുതായി
അഞുുുലകുുണങുുൾകുടി
ഉൾചപുുടുതുുിഗലവഷെര.
ഗയുാസല്തുൊഎുുുലോളജിചയ
കുുുറിചുുുളുുയുഎസ്മാഗ
സിനാണുപുതിയലകുുണ
ങുു ചളകുുുറിചുുുളുുറിലപുുരടു്ു
പുറതുുുവിടുുത.ുലോെചോ
ടുുാചെചൊവിഡുലോഗിെ
ളിലനടതുുിയേഠനതുുി
ചുുുഅടിസുുാനതുുിലാണി
ചതനുുുംമാഗസിൻേറയു
നുുു.
ചുമ,ചോടുുലവദന,േ
നി,ശവുാസതടസം,ജലലോ
ഷംഎനുുിവയായിരുനുുുഇ
ലതവചരചൊവിഡിചുുുല
കുുണങുുളായിെരുതിയിരു
നുുത.ുപുതിയേഠനംഉൾ
ചപുുടുതുുിയതുഈലകുുണ
ങുുചള.
1. രുെിയംുമണവംുനടുു
മാകുെ-ഭകുുണതുുിനുരു
െിയംുമണവംുലോനുുാതി
രികുുുെ.യുഎസിലമാതതുമ
ലുു,മറുുുരാജയുങുുളിലംുലോ
ഗിെളിലഇകുുാരയുംഅനുഭ
വചപുുചടുുനു്ുയുഎസ്മാഗ
സിൻ.
2. ദഹനതേുശനുങുുൾ-
ലോഗിെളിലേലരകുുുംവ
യറിളകുുലോമലബധുുലോ
അനുഭവചപുുടുുു.ലോെചോ
ടുുാചെലോഗിെളിലദഹന
സംബധുുമായഅസവുാ
സുുുയങുുൾറിലപുുരടു്ുചെ
യതു.ു
3. െണു്ുചുവകുുുെ-ചെ
കുുണു്ുബാധിചചുുനുുുലോ
നുുികുുുനുുതുലൊചലേലരു
ചടയംുെണുുുചുവനുുു.മു
നുുുശതമാനംലേരിലാണു
ഇതുെചടുുതുുിയത.ുെണുുീ
രിലുചടനവറസ്േടരിചലുു
നുുുേഠനമുടുുായിരുചനുു
കുുിലംുെണുുിലംുനവറസ്
സാനുുിധയുമുചടുുനുുുംേഠ
നംേറയുനുുു.
4. ആശയകുുുഴപുും,അ
സവുാസുുുയം-ഇചോരുേ
ലകു,ുവീടിനുളുുിലോആശു
േതതുിയിലോസമുുരകുുവില
കുുിലെഴിലയടുുിവരുനുു
തുചൊടുുാൊം.എനുുാലംു
ലോഗിെളിലഭുരിേകുു
തുുിനംുഎനുുാണുഎനു്ുേ
റയാനറിയിലുുാതുുഅസവുാ
സുുുയമുടുുാചയനുുുംേഠനം.
5. തലലവദന-േനി,അല
രജി,ജലലോഷംതുടങുുിയ
വയചുകുുപുുംസാധാരണ
യായിഉടുുാകുനുുതലലവദ
നചൊവിഡു19നുഒപുുവംു
േലരകുുുംഅനുഭവചപുുടുുു.
ഇടവിടുുുളുുതലലവദനയാ
ണുേലരകുുുമുടുുായത.ു
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ആ കക കരാ ഗ രാ ധി ത ർ
1637 
മ ര ണം 38
ആ േയ് 14 സം സ്്ാ ന ങ്് ൾ

കക ര ളം 
241

മ ഹാ രാ ഷ ് നട് 
302

ക ർ ണാ ട കം 
101

കത ല ങ്്ാ ന 
94

ഗ ്ജ റാ ത്്് 
74

പ ഞ്്ാ ബ ്
38

ഹ രി യാ ന 
41

രാ ജ സ്്ാ ന 
93

ഡ ല ഹി 
120

യ ്പി 
103

ത മി ഴന്ാ ട ്
124

മ ധയ് നപ് കേ ശ ്
47

ലോകഡ്ൗൺ
ലംഘനം
ഇന്്ളല

1733 ലേസ്േള്്
1729അറസ്്്്്

കവ്ാറന്്്ന്്സവ്യംവരിച്്്
ആഫര്ിക്്തീര്്ക്്്ന്്ഫര്തിരോധം

വീഡിലോലൊൾുുവഴിേരിലോധന;ആദയുദിനംെിെിതുുലതടിയതു200ലലചറലേര
തിരുവനനുുപുരം:ലോകു്ുഡൗണു
മായിബധുുചപുുടുുുതുടരുുചുുയായി
ലോലിലോകുുുനുുചോലീസ്ഉ
ലദുോഗസുുരുചടആലോഗയുസംര
കുുണതുുിനംു,ചൊതുജനങുുൾ
കുുുമായിചമഡികുുലുുലസവനം ല
ഭയുമാകുുുനുുതിനുലവടുുിലെരള
ചോലീസിചുുുലനതുതവുതുുിലപു

റതുുിറകുുിയബുുുചടലിചമ
ഡുചോനബലുുആപുുിനുമി
െചുുതേുതിെരണം.ആപുുി
ലകുുഷൻപുറതുുിറകുുി24
മണികുുുറിനെം1400ലല
ചറലേരആപു്ുഡൗൺലോ
ഡുചെയുുുെയംു200ലഅ
ധിെംലേരലോകറുുുറുചട

ലസവനംതേുലോജനചപുുടുതുുുെ
യംുചെയതുുെഴിഞുുു.ജനനമതതുി
ചോലീസംുഇനുുുയൻുുചമഡികുുലുുഅ
ലൊസിലയഷനംുബുുുഇഎചു്ുആരുു
എനുുസുുാേനവംുലെരുുനുുാണുആ
പു്ുതയുുാറാകുുിയത.ുആപു്ുലപുുലറുുുുറി
ലനിനുുുംഡൗൺലോഡുചെയതു
ലശഷംലോകറുുുരമാരുചടലസവനം

ആവശയുമുളുുവരകു്ുഅ വരകു്ുലവ
ടുുവിഭാഗങുുളിചലലോകറുുുരമാചര
ചസരചു്ുചെയതുുെചടുുതുുാം.തുടര
നു്ുലോകറുുുരമാചരഓൺനലനില
ലഭികുുുനുുസമയംബുകു്ുചെയതുാ
ലആസമയംവീഡിലോലൊൺഫ
റൻസ്വഴിലോകറുുുരമാരെൺസ
ൾലടുുഷൻനടതുുുെയംുതുടരനു്ുഇ-

തേുിസത്െുിപഷുൻുുനലുുകുെയംുചെ
യുുും.തുടരുുെിെിതുുയകുുുായിആശു
േതതുിയിലലയകുു്ുറഫരുുചെയുുുനുുേ
കുുംആപുുിലുുല ഭികുുുനുുഇ-ോസ്
ചൊലീസ്േരിലോധനസമയതു്ു
ൊണിചു്ുയാതതുതുടരാവുനുുതുമാ
ണ.ുകുടാചതചൊവിഡു19ലോഗല
കുുണങുുൾതുടങുുിയവയുളളവര

കുുുംഇതിലുചടലോകറുുുരമാരുചട
ലസവനംലഭികുുുെയംുഅടിയനുുിര
നടേടിെൾസവുീെരികുുുെയംുചെ
യുുുനുുുടു്ു.
ചോനബലുുആപുുിചുുുലികു്ുഇ
ലോചൊപുും.
https://play.google.com/store/apps/

details?id=com.blueehr.bluetelemed

നിസാമദുീനിലലൊയവചരെചടുതുുുാൻദകുുിലണനുുുയൻസരകുുാരെുൾ
ചെനനു:ുചൊവിഡു19നവറസി
ചുുുതേുമുഖതേുഭവലെതദുുുമായിമാറി
യനിസാമുദീനിചലതബുലീഗുസ
ലമുുളനതുുിലേചകുുടുതുുവചരെ
ചടുുതുുിനിരീകുുണതുുിലാകുുാ
നംുലോഗബാധിതരുചടുുകുുിലഅ
വചരആശുേതതുിയിലതേുലവശിപുുി
കുുാനുമുളുുേരിതശുമങുുളിലദകുുി
ലണനുുുയ.തമിഴനുാടുുിലനിനുുുംചത
ലകുുാനയിലനിനുുുമായിമാതതും
2700ലേചരകുുിലംുമരകുുസ്നി  സാ
മുദീനിചലതുുിയിടുുുചടുുനുുാണു
സംസുുാനസരകുുാരുെളുചടനിഗ
മനം.
തമിഴനുാടുുിലനിനു്ു1500ലേരംു

ചതലകുുാനയില
നിനു്ു1200ലേ
രംുനിസാമുദീനി
ലലൊയിഎനുുാ
ണുസരകുുാരുെ
ൾേറയുനുുത.ുത
മിഴനുാടുുിലനിനുുു
ലൊയവരില
1,131ലേരതിരി
ചചുുതുുി യതായി
മുഖയുമതനുുുിചെ.േ
ളനിസാമിേറ
ഞുുു.ഇവചരചയ
ലുുാംെചടുുതുുാ
നുളുുതശുമതുുിലാ

ണുസരകുുാര.515ലേചരയാണു
ഇതുവചരെചടുുതുുിയിരികുുുനുു
ത.ുവിശദമായലമലവിലാസം ലഭി
കുുാതുുതുതേുശനുമാവുനുുുചടുു
നുുുംനിസാമുദീനിലലൊയവര
സവുയംഅധികുതരകുുുമുനുുില
ഹാജരാവണചമനുുുംമുഖയുമതനുുുി
അഭയുരഥിചുുു.ജിലുുാഭരണകുടങുു
ളംുചൊലീസംു ഇവചരെചടുുതുുാ
നുളുുെഠിനതേുയതനുതുുിലാചണ
നുുുംേളനിസാമി.
തമിഴനുാടുുിലെഴിഞുുദിവസം
ചൊവിഡുസുുിരീെരിചുു57ലേരില
50ലേരംുതബുലീഗുസലമുുളനതുുി
ലേചകുുടുതുുവരാണ.ുഇതുതചനുു

സംഭവതുുിചുുുഗൗരവംഏചറവ
ലുതാകുുുനുുുടു്ു.
സലമുുളനതുുിലേചകുുടുതുുേ

ലരകുുുംചൊവിഡുസുുീരീെരിചുുിടുുു
ചടുുനു്ുചതലകുുാനആലോഗയുമതനുുുി
രാലജദുുരേറഞുുു.നിസാമുദീനി
ലലൊയിരുനുുആറുലേരചതല
കുുാനയിലചൊ വിഡുബാധിചുുുമരി
ചുുിടുുുമുടു്ു.െഴിഞുുമുനുുുദിവസ
വംുനിസാമുദീനിലലൊയവരകുുു
മാതതുമാണുചതലകുുാനയിലചൊ
ലോണസുുിരീെരിചുുചതനു്ുആലോ
ഗയുമതനുുുി.
ആതധുുുതേുലദശിലഇനുുചലചൊ
വിഡുസുുിരീെരിചുു43ലേരിലഭു

രിഭാഗവംുനിസാമുദീനിലലൊയ
വരാണ.ുമതസലമുുളനതുുിലേ
ചകുുടുതുു78ലേചരയാണുെരണാട
െസരകുുാരഇതുവചരെ  ചടുുതുുി
യിടുുുളുുത.ുഇവരെവുാറനുുുനിലാ
യിടുുുചടുുനു്ുെരണാടെഅഡീഷ
നലെീഫുചസതെുടുുറിജാലവദുഅ
കുുരേറഞുുു.
ചുരുങുുിയതു300ലേരെരണാ

ടെയിലനിനുുുസലമുുളനതുുില
േചകുുടുതുുുചവനുുാണുെരുതുനുു
ത.ുനിസാമുദീനിലലൊയവരസവു
യംഹാജരാവണചമനു്ുെരണാടെ
യംുഅഭയുരഥിചുുിടുുുടു്ു.നിസാമുദീ
ൻസലമുുളനതുുിലേചകുുടുതുു62

മലലഷയു-ഇലതുുലനഷയുകുുാരെര
ണാടെയിലഎതുുിയിടുുുചടുുനുുാ
ണുവിവരംലഭിചുുിരികുുുനുുചതനു്ു
സംസുുാനആലോഗയുമതനുുുി ബി.
തശുീരാമലുേറഞുുു.പുതുലചുുരിയി
ലഇനുുചലസുുിരീെരിചുുരണുുു
ചൊവിഡുലെസുെളംുനിസാമുദീ
നിലലൊയവരിലാണ.ു
ഇതിനിചട,നിസാമുദീൻസലമുു
ളനതുുിലേചകുുടുതുുവിലദശിെള
ടകുും252ലേചരമഹാരാതടുുുയില
തിരിചുുറിഞുുിടുുുചടുുനു്ുസംസുുാന
സരകുുാരഇനുുചലവയുകുുമാകുുി.ഒ
രുഡസനി ലലചറഇലതുുലനഷയു
കുുാരഇവരിലഉൾചപുുടുനുുു.

നിയനത്്്ണംജനങ്്ളെ
ഏല്്പ്്ിച്്്സവ്ീഡന്്
ലസുുുുാകലുഹാം:അടചുുുപുടുുലുെളംുെരുുശനനിയതനുുുണങുുളംുഏ
രുുചപുുടുതുുിയുലറാപുുിചലമറു്ുരാജയുങുുൾുുചൊവിഡിചനതേുതി
ലരാധികുുാൻുുതശുമികുുുലമുാുൾുുസവുീഡൻുുൊരയുങുുൾുുെടുപുുികുുു
നുുിലുു.
സക്ുളുെൾുുകു്ുലോലംുഅവധിനലുുൊചതചൊലറാണ

നവറസിചനതേുതിലരാധികുുാൻുുരാജയുതുുിചലജനങുുലളാടുഅ
ഭയുരുുഥികുുുെമാതതുമാണുസവുീഡൻുുചെയുുുനുുത.ുനിയതനുുുണങുുൾുു
ഏരുുചപുുടുതുുാചതചൊവിഡിചനതേുതിലരാധികുുാനുളുുഉതുുര
വാദിതുുംജനങുുചളഏലുുപുുിചുുിരികുുുെയാണുരാജയും.
ലരാഗതേുതിലരാധതുുിനായിമറു്ുരാജയുങുുൾുുഏചതലുുാംമാരുുഗ

ങുുളാണുസവുീെരിചുുിരികുുുനുുചതനു്ുസവുീഡനിചലആലരാഗയുവിദ
ഗധുരുുവിശദമായേഠനംനടതുുി.അതിനുലശഷംജനങുുൾുുകുുിട
യിലുുലബാധവതെുരണംനടതുുി. നവറസ്വയുാേനംകുറ
യകുുുാൻുുഅനുലയാജയുമായമുൻുുെരുതലുുനടേടിെൾുുസവുീെരി
കുുാൻുുജനങുുലളാടുതചനുുആവശയുചപുുടുുുഅതുഅംഗീെരിചു്ുഅ
വരുുനീങുുുനുുുഎനുുവിലയിരുതുുലാണുരാജയുചതുുആലരാഗയു
വകുപു്ുനലുുകുനുുത.ു

ലടുുൻുു:ചൊവിഡുേരിലശാധനയചുകുുതിചരതബുടുുനിലുു
നടകുുുനുുേരിലശാധനെൾുുൊരയുകുുമലുുനു്ുേരാതി.ഇ
ലതാചടദിവസം25,000ലേചരവീതംചൊവിഡുേരിലശാ
ധനകുു്വിലധയരാകുുാൻുുതബുിടുുൻുുതീരുമാനിചുുു.ഏതേുി
ലുുമധയുലതുാുചടഇതിനുലവടുുതെുമീെരണങുുൾുുസജുു
മാകുുും.നിലവിലുുദിവസം12750ലേചരയാണുരാജയുതു്ു
േരിലശാധനകു്ുവിലധയരാകുനുുത.ു

പ രി കോ ധ ന 
കാ രയ് ക്് മാ ക്്ാ ന്് നര്ി ട്് ന്്

െണുുിഗഡ:ുനിസാമുദീൻസ
ലമുുളനതുുിലേചകുുടുതുു72
വിലദശിെൾഅടകുും503ലേ
ചരഹരിയാനയിലെചടുുതുുി
യിടുുുചടുുനു്ുസംസുുാനആഭയു
നുുരമതനുുുിഅനിലവിജുേറ
ഞുുു.ഇവരിലതമിഴനുാടുുുൊ
രംുലനപുുാളിലനിനുുുവനുുവ
രുമുടു്ു.േഞുുാബിലനിനുുുേ
ചകുുടുതുുഒമുുതുലേരഡലഹി
യിലുചടുുനു്ുസംസുുാനസര
കുുാരംുവയുകുുമാകുുി.ഗുജറാ
തുുിലനിനു്ു1500ലേലോളം
േചകുുടുതുുിടുുുചടുുനുുാണുമുഖയു
മതനുുുിവിജയുരുോണിേറയു
നുുത.ു
യുേിയില11ബംഗുുാലദശി

െൾഅടകുും14ലേചരഐ
ചൊലലഷൻവാരഡുെളില
തേുലവശിപുുിചുുിരികുുുെയാണ.ു
ബലോയിയിചലഗസു്ുുുഹൗസില

ഇവരതാമസിചുുിരുനുുവിവരം
ചൊലീസിചനഅറിയികുുാ
ഞുുതിനുമരകുുസ്െമുുിറുുി
അംഗംെമാലുദീൻഅൻസാ
രിചകുുതിലരലെചസടുതുുു.ൊ
ജിപുുുരിചലലോസെ്ിലനുറുെ
ണകുുിനാളുെൾേചകുുടുതുുമ
തസലമുുളനവംുഇവരവിളിചുുു
കുടുുിചയനു്ുയുേിചൊലീസ്േ
റയുനുുു.ഉതുുരഖണുുിലനി
നുുുലൊയ26ലേരഡലഹിയി
ലതചനുുയുചടുുനുുുവയുകുുമാ
യിടുുുടു്ു.ഛതുുിസഗ്ഡിലനി
നു്ു101ലേചരകുുുറിചുുുളുുവിവ
രംെിടുുിയതായിഅവിടുചതുു
സരകുുാര.മധയുതേുലദശില107
ലേരംുജമുുുവില10ലേരംു
െവുാറനുുുനിലുടു്ു.നിസാമുദീ
നിലനിനുുുതിരിചചുുതുുിയ18
ലേരലനപുുാളിലെവുാറനുുുനി
ലാണ.ു

ഹരിയാനയില 
503 കപകര കകട്ത്്്ി

തിരുവനനുുപുരം:ലോ
കു്ുഡൗൺനിലോധനംലം
ഘിചുുുയാതതുചെയതുതിനുസം
സുുാനചതുുടുുാചെഇനുുചല
1733ലേരുുചകുുതിചരലെചസ
ടുതുുു.1729ലേരഅറസുുുുിലാ
യലപുുൾ1237വാഹനങുുളംു
േിടിചചുുടുതുുു.
ജിലുുതിരിചുുുളുുെണകുുുചു
വചട.(ലെസിചുുുഎണുും,അ
റസുുുുിലായവരുു,െസുുുുഡിയിചല
ടുതുുവാഹനങുുൾുുഎനുുതെു
മതുുിലുു)

തി  ര ് വ  ന  ന്്  പ ് രം സി  റ്്ി - 46, 46, 36
തി  ര ് വ  ന  ന്്  പ ് രം റ ് റ  ല്് - 112, 121, 85
കോ  ല്്ം സി  റ്്ി - 242, 242, 183
കോ  ല്്ം റ ് റ  ല്് - 154, 154, 128
പ  ത്്  നം  തി  ട്് - 263, 262, 217
കോ  ട്്  യം - 62, 62, 17
ആ  ല  പ്്്  ഴ - 93, 100, 63
ഇ  ട ് ക്്ി - 101, 42, 23
എ  റ  ണാ  ക ് ളം സി  റ്്ി - 38, 42, 30
എ  റ  ണാ  ക ് ളം റ ് റ  ല്് - 60, 57, 48
ത ് ശ ് ർ്് സി  റ്്ി - 84, 114, 71
ത ് ശ ് ർ്് റ ് റ  ല്് - 60, 82, 51
പാ  ല  ക്്ാ  ട ്- 40, 53, 32

മ  ല  പ്്്  റം - 90, 106, 10
കോ  ഴി  കക് ് ട ്സി  റ്്ി - 144, 144, 144
കോ  ഴി  കക് ് ട ്റ ് റ  ല്് - 9, 0, 4
വ  യ  നാ  ട ്- 71, 35, 57
ക  ണ്്്  ർ്് - 55, 57, 30
കാ  സ  ർ്്കോ  ഡ ്- 9, 10, 8

ആനധ്്് 
83

ജമ്്് കശമ്ീർ
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വിഷോഗം

ശാനൃൃ
പിറവം:രാമമംഗലംഊ
രമനപകരതനായഅറ്
പ്്ാലയിൽഎ.കേ.കോർ
ജിക്്്(റിട്്.കഹഡ്കോ
ൺറ്്്്ബിൾ)ഭാരയ്ശാന്്
(63)അന്്രിച്്്.കചലാട്
ഊഞ്്ാപ്്ാറ കവട്്്ച്്ിറ
യിൽക്ട്ംബാംഗം.സം
സ്ക്്ാരംഇന്്്9.30ന്
വസതിയികല ശ്ര്ശ്ഷ
േൾക്്്കശഷംഊരമന
ഗലീലക്്്ന്്്കസ്്്്കമ
രീസ് ഓർത്്കോക്സ്
പള്്ി കസമിക്ത്രിയി
ൽ. മക്്ൾ: അകജഷ്
(കോറൻസിക്ലാബ്ത്
പ്്്ണിത്്്റ),  ആശ
(സിറ്്ി കൊലീസ് േമ്്ീ
ഷ്ണർ ഓഫീസ് കോ
ച്്ി). മര്മക്്ൾ: ര്പീതി
(സൗദി),  പകരതനായ
സലിം.കേ.കോസ്ക്ള
ങ്്ാട്്ിൽമഴ്വന്്്ർ.

സാവിശതൃിഅനൃൃർൃൃജനം
ഇരിങ്്ാലക്്്െ: േട്പ്്
ക്ശ്രിക്ഴിക്്ാട്്്മനയി
ൽ്് നാരായണൻ്് നമ്്്
തിരിയ്കെ ഭാര്യസാവി
ര്തി അന്്ർ്്ജനം (80)
അന്്രിച്്്.സംസ്ോരം
നെത്്ി. മക്്ൾ്്: സ്നി
ൽ്് നാരായണൻ്് (കൈ
കോര്ോറ്്ിക്്്റിപ്്ബ്്ിക്്്
ഓഫ്കോംകോ,ആര്ഫി
ക്്),സ്ജാതഹരി,സ്
ജിത് നാരായണൻ്്
(സൗരയ്,ചിറങ്്ര).മര്മ
ക്്ൾ്്:ര്ശീലസ്നിൽ്്,ഹ
രി കോക്ശ്രി (കമൽ്്ശാ
ന്്ി,േീരൻ്്ക്ളങ്്രധ
ന്വന്്രിക്ക്ര്തം),സവി
തസ്ജിത്.

കലൃൃൃയാണി
സവപ്്ിൻ്്: ഞാറക്്ൽ്്
സകോദരനഗറിന്സമീ
പംപകരതനായമ്റിക്്
ൽ്് ക്ഷ്ണപിള്്യ്കെ
ഭാര്യേല്്്യാണി(85)അ
ന്്രിച്്്. മക്്ൾ്്:പകരത
നായ സ്ര്ബഹ്്ണ്യൻ്്,
സതീശൻ്്, ജലജ, രാധ.
മര്മക്്ൾ്്:സ്ശീല,ബീ
ന,സ്ര്ബമണ്യൻ്്,പകര
തനായ രാകജര്ദ്്ൻ്് (ഉ
ണ്്ി).

വിജയൻ
ത്റവ്ർ:ക്ത്്ിയകോ
ട്പറയോട്പ്ന്്ത്്റ
വിജയൻ (76)അന്്രി
ച്്്.ഭാര്യ:കരണ്േ.മക്്
ൾ:സന്്്യാലാൽ,രജിത
ലാൽ, സിവിലാൽ, മ്
ത്്.മര്മക്്ൾ:ചന്്ിര്
ർ സ്ട്്് അജി, ജയൻ
(കേരളാകൊലീസ്).

കൃഞൃൃിറപൃൃങൃൃി
ോരമ്ക്്്: വള്്ക്ഞ്രി
കോച്്യ്്പ്്ൻ ഭാര്യ ക്
ഞ്്ിക്പ്ങ്്ി(82)അന്്
രിച്്്. സംസ്ോരം നെ
ത്്ി.മക്്ൾ:പകരതനാ
യക്ട്്ൻ,വാസ,്ലളിത,
സകോജ, ജയ. മര്മക്്
ൾ:വിലാസിനി,ക്ഷണ്
ക്ട്്ി, രാജൻ, കോഹന
ൻ.

റോസി
സവപ്്ിൻ്്:എെവനക്്ാ
ട്അണിയൽ്്പകരതനാ
യഊക്്ൻ്്ആഗറ്്്്ിക്്്
ട്്ിയ്കെ ഭാര്യ കോസി
(92)അന്്രിച്്്.മേൾ്്:
പകരതയായറീന.മര്മ
േൻ്്:കനൽ്്സൺ്്.

കൊചൃൃൃറോള
കപരിക്ങ്ട്്്േര:പഴയ
കൊറ്്്്ാഫീസിന് സമീ
പംചാഴ്വീട്്ിൽപകരത
നായ കോച്്്രാമൻ ഭാ
ര്യ കോച്്്കോൾ (90)
അന്്രിച്്്.സംസ്ോരം
നെത്്ി. മക്്ൾ: ഭാർഗ്്
വി, ജാനേി, സകോജി
നി,സ്കരഷ്ബാബ്,സ
തി,അംബിേ.

പാറൃകൃൃൃടൃൃിയമൃൃ
മ്ട്്ം:കവളങ്്ാട്്്ഗിരീഷ്
ഭവനത്്ിൽ്്പാറ്ക്്്ട്്ി
യമ്്(88)അന്്രിച്്്.മ
ക്്ൾ്്: അരവിദ്്ാക്്
ൻ്്പിള്്,മായരവീര്ദ്്ൻ്്,
അനിതവിജയൻ്്, ലളി
തചര്ദ്്ൻ്്,രഘ്നാഥൻ്്,
പകരതയായഇദ്്ിരര്ശീ
ക്മാർ്്.മര്മ ക്്ൾ്്:ഗീത
അരവിദ്്്, വിജയൻ്്പി
ള്്, ചര്ദ്്കോഹനൻ്്നാ
യർ്്, ബിന്്് രഘ്നാഥ്,
ര്ശീക്മാർ്്,പകരതനായ
രവീര്ദ്്ൻ്്പിളള.

ഹൃഖസൻൃൃ
കനട്്്ർ്്: കനട്്്ർ്്ചാത്്
ക്ങ്രി പകരതനായഹം
സയ്കെമേൻ്്ഹ്സസ
ൻ്്(49)അന്്രിച്്്.ഖബ
റെക്്ം നെത്്ി. ഭാര്യ:
അസ്മ.മക്്ൾ്്:കമഹറ്
ന്്ിസ,സ്ഫിയാൻ്്.

കക.വി.സവൃയംവരൻ
മ്ഹമ്്:ആര്യക്്രകൊ
പാനത്്ിൽകേ.വി.സ്വ
യംവരൻ (59)അന്്രി
ച്്്. ഭാര്യ: ജയമ്് (കചർ
ത്്ല കൊളികെക്നിക്
ജീവനക്്ാരി) മക്്ൾ:
കൊജ(ര്െഷറി,എറണാ
ക്ളം),കൊജിക്ഷ്ണ
ൻ.മര്മേൻ:അമർജ്.

വിജയൻ
കനട്്്ർ:കോർത്്്കോ
ളനിയിൽ ക്ന്്്ംപ്റ
ത്്്റിട്്.ഷിപ്്്യാർഡ്ഉ
ക്ദോഗസ്്ൻ വിജയൻ
(70) അന്്രിച്്് സം
സ്ക്്ാരംഇന്്്രാവികല
10-15ന്ഇെകക്്ച്്ിമക്
കപല കസമിക്ത്രിയി
ൽ.ഭാര്യ:ലീലാമ്്. മക്്
ൾ:രാജീവ്,കരണ്.
മര്മക്്ൾ:ബീന,കറ

ജി.

രാധാകൃഷണ്ൻൃൃ
കപരാര്പ്്: മ്യിക്പ്
ക്ത്കതനാെിക്ന്്്മ്്
ൽ്് പകരതനായ ശങ്്ര
ൻ്് നായര്കെയ്ം കമപ്്
യ്്്ർ് ്ജനേീയമ്ക്്ിന്
സമീപം മക്ട്െിേണ്്ി
ജാന്അമ്്യ്കെയ്ംമ
േനായമക്ട്െിരാധാ
ക്ഷ്ണൻ്് (65) കപരാ
ര്പ്് ൌണിന് സമീപം
അന്്രിച്്്. ഭാര്യ: സ്
കലഖ. മക്്ൾ്്: സരിൻ്്,
സരിത (ഇര്വര്ം ദ്
ബായ്).
മര്മക്്ൾ്്:ആതിര(വാ
ല്യക്ക്ട്),ലതീഷ്രാമ
ല്്്ർ്്(ദ്ബായ്).സകോ
ദരങ്്ൾ്്: വിശ്വനാഥൻ്്
(കപരാര്പ്്), ബാബ്
(കോഴിക്ക്ട്),ഗിരീഷ്
ക്മാർ്്(കേരളാകൊലീ
സ്എഎസ്ഐ,ബാല്
കശരി), പകരതരായ പ
ത്്രാജൻ്് (മ്യിക്പ്
ത്്്), സ്കരഷ് ക്മാർ്്
(എെക്ച്രി).

കമലമൃൃപിളൃൃ
ശ്രനാട് വെക്്്: പെി
ഞ്്ാറ് ് ക്്ിഴക്ക് മ്റി
യിൽഹരിവിലാസത്്ി
ൽ ചര്ദ്്കശഖര പിള്്
യ്കെഭാര്യേമലമ്്പി
ള്് (68)അന്്രിച്്്. മ
ക്്ൾ:കോപക്മാർ(ബ
ഹ്റിൻ), ഹരിക്മാർ
(സൗദി), ര്ശീക്മാരി
(അധ്യാപിേ,എസ്കേ
വി യ് പിഎസ്, കോഴി
ക്ക്ട്), ര്ശീക്മാർ (ഖ
ത്്ർ).
മര്മക്്ൾ:വിജയക്മാ
രി (അധ്യാപിേ, എ
സ്എംഎച്്്എസ്എസ്
പതാരം), മായ (റ്്് ്ാഫ്
നഴ്സ്),അനിൽക്മാ
ർ(അനിൽക്രെകൈഴ്സ്
പ്തിയോവ്), ജിഷ
(അധ്യാപിേ,ബികജഎ
സ്എം മഠത്്ിൽ എ
ച്്്എസ്എസ്).

രാറജശനൃൃൃൻ
ശാസ്താംകോട്്: ശാ
സ്താംകോട്് സർവീസ്
സഹേരണബാങ്്് റിട്്.
കസര്േട്്റി േെപ്ഴ കത
ങ്്്വിളയിൽ രാകജര്ദ്്
ൻ (68)അന്്രിച്്്. ഭാ
ര്യ: ലക്്്മി. മക്്ൾ: രാ
കജഷ്,ലിജ,ലിബ.മര്മ
ക്്ൾ: ര്പീത, സ്കരഷ്
ക്മാർ,സക്ത്ഷ്ക്മാ
ർ.

മതൃൃായിറോഹനൃൃാൻ
ചണ്്ക്പ്ട്്:മണക്ക്ട്വ
ട്്പ്്ാട്്്ചര്വിളവീട്്ിൽമ
ത്്ായി കോഹന്്ാൻ
(105)അന്്രിച്്്.

രവീശനൃൃൃൻഉണൃൃിതൃൃാൻ
ശാസ്താംകോട്്:മ്ത്
പിലാക്്ാട് കവറ്്് ്് വെ
വ്ർവീട്്ിൽരവീര്ദ്്ൻഉ
ണ്്ിത്്ാൻ (72)അന്്
രിച്്്.ഭാര്യ:രമാകദവി.മ
ക്്ൾ: രകമശ്ക്മാർ
(അനാമിേ സ്്് ്്ൈി
കോ, ഭരണിക്്ാവ്), ര
മ്യ. മര്മേൻ: സി.ബി.
ബിജ്.
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രനിബാധിച്്്േരിച്്ക്ട്്ിയ്ടെ
പര്വംരരിമോധനക്്്അയക്്്ം
േണ്്്ർ:ജില്്യിൽആറ
ളത്്്പനിബാധിച്്്മരി
ച്്ക്ട്്ിയ്കെ ര്സവംപ
രികോധനക്്് അയ
ക്്്ം.കോവിഡ്സവറ
സ്ബാധഏറ്്ാകോമര
ണംഎന്്്വ്യക്്മാോ
നാണ് ഇത്. എന്്ാൽ
ക്ട്്ിക്്്വികദശത്്്നി
ന്്്വന്്വര്മായിസപ്്
ർ ക്്മ്ണ്്ാകയന്്്ഇത്
വകരേക്ണ്ത്്ാനായി
ട്്ില്്. മ്ൻേര്തലിക്്്
ഭാഗമായാണ് ര്സവംപ
രികോധനക്്് അയച്്

കതന്്്ആകോഗ്യവക്
പ്്്അധിക്തർ വിശദീ
േരിച്്്. ര്സവപരികോ
ധനഫലംവന്്കശഷം
മാര്തകമ കൊറ്്്്് കോർട്്
ത്്ിൽ തീര്മാനകമട്
ക്്്കവന്്്ം ഇവർ വ്യ
ക്്മാക്്ി.
േട്ത്്പനികയത്െ

ർ്്ന്്് ആശ്പര്തിയിൽ
ര്പകവശിപ്്ിച്്കപൺക്
ട്്ിയാണ്മരിച്്ത്.
ആറളംേീഴ്പ്്ള്്ിേ

പ്്ത്്ിൽ രഞ്ജിത്്ി
ക്്്മേൾഅഞ്്്വയ

സ്ോരി അഞ്ജനയാ
ണ്ഇന്്കലരാര്തിമരി
ച്്ത്.
മ്തകദഹം ഇക്പ്ൾ

പരിയാരം കമൈിക്്ൽ
കോകളജ് ആശ്പര്തി
യിലാണ്.
ആകോഗ്യ വക്പ്്ി

ക്്് പരികോധനേൾ
പ്ർത്്ിയായകശഷകമ
സംസേ്ാരചെങ്്്േകള
ക്റിച്്് തീര്മാനിക്്്
എന്്്ം പരിയാരം കമ
ൈിക്്ൽ കോകളജ്അ
ധിക്തർഅറിയിച്്്.

സശൃബൃഹൃൃണയൃൻൃൃ
അണ്്ല്്്ർ്്: ആലപ്്ാട്്്
കനല്്ിപറപ്്ിൽ്്പകരത
നായകഗാപാലക്്്മേ
ൻ്്സ്ര്ബഹ്്ണ്യൻ്്(65)
അന്്രിച്്്.ഭാര്യ:ഷീല.
മക്്ൾ്്:അന്പ്,അനീ
ഷ.മര്മേൻ്്:ബിബീഷ്. വസനൃൃകൃമാരി

പഴ്വിൽകവറ്്്്്:കനതാ
ജികോൈിന്സമീപംവാ
േയിൽചര്ദ്്കോഹനൻ
ഭാര്യ വസന്്ക്മാരി
(64) അന്്രിച്്്. സം
സ്ോരം നെത്്ി. മക്്
ൾ: കോബി, കൊബി,
കോജി.മര്മക്്ൾ:ബി
ജ്, സ്നീഷ്, ജയപാല
ൻ.

റോ.പി.വി.സൃഗതൻ
പ്നല്ർ: വയയ്ക്്ൽ
ര്ബകദഴ്സ് ആശ്പര്തി
മാകനജിങ് ൈയറക്റ്്ർ
വയയ്ക്്ൽസവശാഖി
ൽ കോ.പി.വി.സ്ഗത
ൻ(69)അന്്രിച്്്.സം
സ്ോരം വീട്്്വളപ്്ിൽ
നെന്്്.ഭാര്യ:കോ.രമ
ണിഭായി(റിട്്.കൈപ്യ്
ട്്ിൈിഎംഒ,കോല്്ം).മ
ക്്ൾ:കോ.രാജിസ്ഗ
തൻ(ജില്്ാആശ്പര്തി
കചങ്്ന്്്ർ),കോ.ശം
ഭ്സ്ഗതൻ  (ജനറൽ
ആശ്പര്തിചങ്്നാകശ
രി).മര്മക്്ൾ:കോ.ജ
യക്ഷ്ണൻ,ഇന്്്സ്
ജ.

എസ.്ശാനൃൃ
േലയ്ക്ക്ട്:ഷാനിവാ
സിൽ(ചാലിൽവീട്്ിൽ)
റിട്്.കോററ്്് ്്കറഞ്്്ഓ
ഫിസർഎ.സത്യസന്്
ക്്് ഭാര്യ എസ്.ശാന്്
(62)അന്്രിച്്്.മക്്ൾ:
എസ്.ഷാ, എസ്.ഷിജി,
എസ്.ലിജി. മര്മക്്ൾ:
സലജ്,ര്പിയ.

സരസമൃൃയമൃൃ
മ്ത്പിലാക്്ാട്:കോണ
ത്്്വീട്്ിൽപകരതനായ
അയ്്പ്്ൻ പിള്്യ്കെ
ഭാര്യസരസമ്്യമ്്(94)
അന്്രിച്്്.  മക്്ൾ: ച
ര്ദ്്ിേയമ്്(റിട്്.അധ്യാ
പിേ),വിജയചര്ദ്്ൻനാ
യർ.മര്മക്്ൾ:ജി.ഭാർ
ഗവൻപിള്് (റിട്്. എ
സ്ഐ, എംഎസ്പി),
കോഭനാക്മാരി.

റബബിചൃൃൻ
ഇഞ്്ക്്ാട്:റബർവിള
വീട്്ിൽകബബിച്്ൻ(62)
അന്്രിച്്്.ഭാര്യ:തങ്്മ
ണികബബിച്്ൻ.മക്്ൾ:
ര്പിയങ്്, ര്പിൻസ്.മര്മ
േൻ:സജിവർഗീസ്.

അരവിനൃൃാകൃൃൻ
കോട്്ാരക്്ര: വാളേം
അരവിദ്്്കോകട്്സ്ഉെ
മഅരവിദ്്ാക്്ൻ(72)
അന്്രിച്്്. ഭാര്യ:ജഗദ
മ്്.മക്്ൾ:അയ്ബ്ജി.
അരവിദ്്്,അഭിഷാജി. 
അരവിദ്്്(മസ്േത്്്).മ
ര്മക്്ൾ: ശരണ്യ, ബി
ജ്(മസ്േത്്്).

മറിയാമൃൃ
ശ്രനാട് വെക്്്: പെി
ഞ്്ാറ്്േിഴക്്്വട്്യക്്്ാ
ട്്് േിഴക്ക്പ്രയിൽ പ
കരതനായ ഗീവർഗീസി
ക്്്ഭാര്യമറിയാമ്്(85)
അന്്രിച്്്. മക്്ൾ:അ
മ്്ിണിക്്്ട്്ി, സ്സമ്്,
ശാമ്വൽ, കജക്്ബ്,
കോൺസൺ. മര്മക്്
ൾ: എം.കേ. മാത്യ്,ആ
ശ,കോസമ്,്ബീന,പകര
തനായഎം.െി.ൈാനിയ
ൽ.
എൻ.ലകൃ്ൃമികൃൃൃടൃൃി

കവളമാന്ർ:േല്്്വാത്
ക്്ൽപഞ്്ായത്്്മ്ൻ
സവസ്ര്പസിൈന്റ്ക്
ഴിവിളവീട്്ിൽപകരതനാ
യ െി.എൻ.ശിവദാസ
ക്്് ഭാര്യഎൻ.ലക്്്മി
ക്്്ട്്ി(71)അന്്രിച്്.്മ
ക്്ൾ:സബജ്(കൊലീ
സ്ൈിപ്്ാർട്കമന്റ്),ബി
ന്, ബിന്്്. മ ര്മക്്ൾ:
സീബ,ചിര്തകലഖ, കോ
സ്(മിലട്്റി).

ലകൃ്ൃമികൃൃൃടൃൃിയമൃൃ
കനട്പ്്ന: മധ്ഭവനി
ൽ പകരതനായ ക്
ഞ്്്പിള്്ക്റ്പ്്ിക്്്
ഭാര്യലക്്്മിക്്്ട് ്ിയമ്്
(94) അന്്രിച്്്. മക്്
ൾ: കോമതിയമ്്, മധ്
സ്ദനക്്്റ്പ്്്, വാസ
ന്്ിയമ്്,ജലജാമണിയ
മ്്,സ്ധിക്മാർ,സ്ജി
ത്ലാൽ(ക്ട്ംബാകോ
ഗ്യകേര്ദ്്ംകപര്മൺ).
മര്മക്്ൾ:തങ്്പ്്ൻപി
ള്്, ര്ശീക്മാരി, മ്രളീ
ധരൻപിള്്,വാസ്കദ
വൻപിള്്,രമണിയമ്്,
ഗിരിജാ മണി (കോ
യ്സ് ഹയർ കസക്്ൻ
ൈറിസ്ക്ൾ,കോട്്ാര
ക്്ര).

ശശൃീനിവാസൻ
എെത്്ിര്ത്്ി: ക്ബള
പറപ്്് കസ്്്റിന്സമീ
പം കൊയ്്ാറ ര്ശീനിവാ
സൻ (69) അന്്രിച്്്.
സംസ്ോരംനെത്്ി.
ഭാര്യ:അംബിേ.മക്്ൾ:
നിഖിൽ(േണ്്ൻ),കൊ
ന.

രാധമൃൃപൃൃിളൃൃ
ഓച്്ിറ:പായിക്്്ഴിഇെ
ച്്ികരത്്്വീട്്ിൽ്്രാധമ്്
പ്്ിള്് (68)അന്്രിച്്്.
സംസ്ോരംനെത്്ി.

അസൃമാബീവിഹജൃൃൃമൃൃ
ശാസ്താംകോട്്:ഭരണി
ക്്ാവ്ക്വളത്്റയിൽ
പകരതനായമ്ഹമ്്ദക്്
ഞ്്ിക്്്ഭാര്യഅസ്മാ
ബീവിഹജ്്്മ്്(93)അ
ന്്രിച്്്.േബറെക്്ംനെ
ത്്ി.മക്്ൾ:സൽമത്്്
ബീവി,കസയ്ഫ്ദീൻക്
ഞ്്്(റിട്.്ഉകദ്ോഗസ്്ൻ
കേഎസ്ആർെിസി),
സ്ഹ്റബീവി (റിട്്. അ
ക്്ൗണ്്്്്്,ഫാർകമഴ്സ്
ബാങ്്് ശ്രനാട്), സി.
എം.സലീം (റിട്്. ൈി
സവഎസ്പി, സിബി
ഐ),സ്സബർ,ഷാന
വാസ് ഖാൻ (കേഎ
സ്ആർെിസി). മര്മക്്
ൾ:ജമീലബീവി(റിട്്.ൈ
പ്യ്ട്്ി തഹസിൽദാർ),
ബി.എച്്്.ബീന (റിട്്.ൈ
യറിഎക്സറ്്ൻഷൻഓ
ഫിസർ), നജീമ (ഇഎ
സ്ഐപ്ത്്്ർ),പകര
തനായഇ.ോസിം,സമ
തീൻക്ഞ്്്.

ഇസമ്ായിൽകൃഞൃ്ൃ
േര്നാഗപ്്ള്്ി:േക്ല്ലി
ഭാഗത്്്ഒറ്്കതങ്്ിൽഇ
സ്മായിൽക്ഞ്്് (88)
അന്്രിച്്്.േബറെക്്ം
നെത്്ി.ഭാര്യ:റ്ഖിയഉ
മ്.്മക്്ൾ:ആയിഷാബീ
വി, സഫിയത്്്, റംല
ത്്്, ന്ർജഹാൻ, ഷാ
ഹിദ, ഷാജഹാൻ, ബ്
ഷ്റ. മര്മക്്ൾ: സ ലാ
ഹ്ദീൻ, സ്സലമാൻ
ക്ഞ്്്,മ്ഹമ്്ദ്,നാസ
ർ,ബഷീർ, സ്ബി, നാ
സർ.

ടി.വി.കമല
തലമ്ണ്്: താക്റ്്ോട് േ
ക്ണ്ത്്് ഹൗസിൽ പ
കരതനായ േക്ണ്ത്്്
കോപാലക്്്ഭാരയ്െി.വി.
േമല(68)അന്്രിച്്്.മ
ക്്ൾ: രത്നജ (അധ്യാ
പിേ, കചകോറഎച്്്എ
സ്എസ്), സഷജ, കബ
ബി വിൻസി, ര്പവീൺ
(കൊലീസ്, േണ്്്ർ). മ
ര്മക്്ൾ:അരവിദ്്ാക്്
ൻ(അധ്യാപേൻ,കപര
ളക്ശ്രി എച്്്എസ്എ
സ്),ലജീഷ് (ഷീൻകബ
ക്്റി,േണ്്്ർ),അന്പ.്

വാസൃറദവൻ
പാെികോട്്്ചാൽ:മ്ണ്്ർ
ോനക്ത് മാവ്ങ്്ൽ
വാസ്കദവൻ (84) അ
ന്്രിച്്്. ഭാര്യ: പകരത
യായകൊന്്മ്്.മക്്ൾ:
കോഹനൻ, വിജയൻ,
ബാബ്.

എം.ശശൃീനിവാസൻ
തളിപ്്റപ്്്:പാപ്്ിനികശ
രിപഞ്്ായത്്്അംഗമാ
യിര്ന്്മ്യ്്ംഅട്ക്്ം
എം.ര്ശീനിവാസൻ (48)
അന്്രിച്്്.

റോളൃൃ
കോരട്്ി:കോൺ്്ര്ഗസ്മ
ണ്്ലം സവസ് ര്പസി
ൈ്്്്കവളിയത്്്കൊൾ്്
(63)അന്്രിച്്്.സംസ്
ോരംനെത്്ി.ഭാര്യ:പ
കരതയായറാണി (മ്ൻ്്
പഞ്്ായത്്ംഗം). മക്്
ൾ്്:കഹന(കദശിയകോ
ളികോൾ്്െീമംഗം),കഹ
വിൻ്്.

ഖഖറൃനൃൃിസൃൃ
തലകശരി: പ്ക്ന്ലി
കലഅൽഖയറിൽസഖ
റ്ന്്ിസ്് (65) അന്്രി
ച്്്. പകരതരായഅബ്
ബക്്ർ-ആമിനദപ്്തി
േള്കെ മേളാണ്. ഭർ
ത്്ാവ്:പകരതനായഅ
ലി.മക്്ൾ:ദിൽഷാദ്(ഖ
ത്്ർ),തൻവീർ,മർസ്
ന,നസറത്്,്മ്നവ്്ർ.മ
ര്മക്്ൾ:അനീസ്,അ
യ്്്ബ്, റഹീസ, റസീന.
സകോദരി:ഹാജിറ.

ആൃൃൃണി
േിഴ്പ്്ിള്്ിക്്ര:എല്വ
ത്്ിങ്്ൽആ്്്ണി(67)
അന്്രിച്്്.സംസ്ോരം
ഇന്്്രാവികല10ന്പഴ്
വിൽ കസ്്്് ആ്്്ണീ
സ്പളളി കസമിക്ത്രി
യിൽ.ഭാര്യ:ലിസി.മക്്
ൾ:അന്,അഞ്ജ്.മര്
മക്്ൾ: ബിജീഷ്, ര്പജി
ൻ.

കലൃൃൃയാണി
വെക്്ാക്ഞ്രി: ക്മര
കനല്്്ർഎൊട്്്പറപ്്ി
ൽ പകരതനായ  ഇ.എ
സ്.ക്ഷ്ണക്്്ഭാര്യേ
ല്്്യാണി(84)അന്്രിച്്്.
സംസ്ോരംനെത്്ി. മ
ക്്ൾ: ചര്ദ്്ിേ,സരസ്വ
തി,ഭാഗ്യലക്്്മി,ഗൗരി,
മാലിനി, ശിവശങ്്രൻ.
മര്മക്്ൾ: സ്ര്ബഹ്്
ണ്യൻ, ശശിധരൻ,അ
കോേൻ, ജീവൻ, ര്ഗീ
ഷ്മ.

കൃഞൃൃികൃൃൃടൃൃിതമൃൃായി
ചാലക്്്െി:നേരമണ്്ിമ
നയ്ക്്ൽ പകരതനായ
വാസ്കദവൻ നമ്്്തി
രിയ്കെ ഭാര്യ കോെകശ
രി കവളിയത്്് മഠത്്ി
ൽ ക്ഞ്്ിക്്്ട്്ി തപ്്ാ
യി(88)അന്്രിച്്്.സം
സ്ോരം നെത്്ി. മക്്
ൾ:വത്്ല,രാകജശ്വരി,
നാരായണൻ, വിജയല
ക്്്മി.മര്മക്്ൾ:സ്ഭാ
ഷ്,വിജയക്മാർ,ചര്ദ്്
കശഖരൻ.

മേളപര്ോണിചക്്ംക്ളം
അപ്്്ക്്്ട്്ന്്ോരാര്്അന്്രിച്്്

ഒല്്്ർ്്:കമളര്പമാണിച
ക്്ംക്ളംഅപ്്്ക്്്ട്്ൻ്്
മാരാർ്്(91)അന്്രിച്്്.
ചക്്ംക്്്ളങ്്ര മാരാ
ത്്്ക്ഞ്്്ക്്്ട്്ിമാരാ
സ്യര്കെയ്ം പണ്്ാര
ത്്ിൽ്് മാരാത്്് നാരാ
യണമാരാര്കെയ്ംമേ
നാണ്പകരതൻ്്.സംസ്
ക്്ാരംേഴിഞ്്്.അവി

വാഹിതനാണ്. ര്പശ
സ്ത കമളര്പമാണിയാ
യിര്ന്്പകരതനായച
ക്്ംക്ളങ്്ര അപ്്്മാ
രാർ്്സകോദരനായിര്
ന്്്.
സകോദരിമാർ്്:പകര

തയായലക്്്മിക്്്ട്്ിമാ
രാസ്യർ്്,പകരതയായഇ
ട്്്ന്ലിമാരസ്യാർ്.

ദുബായിൽഷോഷകുുറുുുമരിചുുു
ഹരിപ്്ാട്. ദ്ബായിൽ
കോക്ക്റ്്്മരിച്്്.േര്
വാറ്്അഞ്്ാംവാർൈി
ൽേിഴക്്െത്്്േിഴക്്
തിൽ തപ്്ാൻ മാത്യ്
കോളിദപ്്തിേള്കെമ
േൻ  മന് എര്ബഹാം
(27)ആണ്മരിച്്ത്.ദ്
ബായിൽഇലര്ട്്ീഷ്യൻ
ആയികോലികചയ്ത്

വരിേയായിര്ന്്്.  മ്
തകദഹം ഇന്്കല രാ
ര്തിേര്വാറ്്യികലവീ
ട്്ിൽ എത്്ിച്്്. സം
സ്ോരംഇന്്്രാവികല
9ന്മങ്്്ഴിയാക്ക്ബി
ർദാസ ഓർത്്കോ
ക്സ്പള്്ികസമിക്ത്
രിയിൽ നെക്്്ം. സ
കോദരിമിന്.

മൃഹമൃൃദൃ
മക്ഞ്രി:കചരണിപാർ
ക്്ിന്മ്ൻവശത്്്താമ
സിക്്്ന്് പ്ഴിക്്്ത്്്
മ്ഹമ്്ദ്എന്്ക്ഞ്്ാ
ൻ (75) നിര്യാതനായി.
മ്ട്്ിപ്്ാലം അജ്മൽ
ക്ല്ർമിൽ  ഉെമയാണ്.
ഭാര്യ:ആമിന. മക്്ൾ :
അഷ്റഫ്, സിദ്്ീഖ്, അ
ജ്മൽ, സ്ഹറാബി, ഹ
സീന.മര്മക്്ൾ :ജലീ
ൽ,ഉമ്്ർ,സമമ്ന,ഷമി
ദ,റിസ്വാന.

റദവിഅമൃൃ
ഓവിലേത്്്ട്്്:കോപാ
ലക്്്റ്പ്്ിക്്്ഭാര്യകദ
വിഅമ്് (70)അന്്രി
ച്്.്മക്്ൾ:ബീന,ബിന്്.്
മര്മക്്ൾ:രകമശൻപാ
ലത്്്, കോഹൻദാസ്
(ക്ഷി വക്പ്്്)ചീക്്ി
കോട്.

റോമൻ
ഓച്്ിറ:വലിയക്ളങ്്ര
പാലമ്ട്്ിൽ കൊമൻ
(60) അന്്രിച്്്. ഭാര്യ:
സരസ്വതി.മക്്ൾ:സരി
ത,സതീഷ.്മര്മക്്ൾ:മ
കോജ്,രമ്യ.

ചശനൃൃൃൻപിളൃൃ
കവള്്ിമൺ:വിഷ്ണ്ഭ
വനിൽ ചര്ദ്്ൻപിള്്
(85)അന്്രിച്്്. ഭാര്യ:
പകരതയായേമലമ്്.മ
ക്്ൾ: വിജയൻപിള്്,
ലീലാഭായി, സിന്്്,
അനിൽക്മാർ. മര്മ
ക്്ൾ:സക്ത്ഷ്ക്മാ
ർ,പകരതരായരാധാക്
ഷ്ണപിള്്,ലതിോക്
മാരി.

ആർ.ശശിധരൻ
ോവനാട്:ക്രീപ്്്ഴോ
ഞ്്ിരത്്്ംമ്ട്എംജി
നഗർ–98ൽആർ.ശശിധ
രൻ (69) അന്്രിച്്്.
സംസ്ോരംനെത്്ി.ഭാ
ര്യ:സ്ശീല.മക്്ൾ:സ
ജി, സസമ. മര്മേൻ:
ര്പദീപ്.

ശിവരാമപിളൃൃ
താമരക്്്െി:കോച്്ഴിേ
ത്്്വീട്്ിൽശിവരാമപി
ള്്(72)അന്്രിച്്്.സം
സ്ോരംനെത്്ി.ഭാര്യ:
മണിഎസ്.പിള്്. മക്്
ൾ:വീണാഎസ്.നായർ,
വിന്എസ്.നായർ.മര്
മക്്ൾ:മധ്സ്ദനൻപി
ള്്,കലഖക്മാരി.

സൃഭാഷിണി
മര്ത്്െി: ര്ശീവിലാസ
ത്്ിൽപകരതനായര്ശീ
ധരക്്് ഭാര്യ സ്ഭാഷി
ണി(83)അന്്രിച്്്.മ
ക്്ൾ: ര്ശീക്മാർ, ര്പസ
ന്്ക്മാർ, അനിൽക്
മാർ, സ്നിൽക്മാർ,
സബജ്, പകരതനായ
ശാന്്ക്മാർ. മര്മക്്
ൾ:താര,അപ്്ിളി,ഷീജ,
സിന്്്, ലിബി, ജയല
ക്്്മി.

പി.ഭാർഗവി
കോല്്ം:തിര്മ്ല്്വാരം
മക്ണ്ഴത്്്കോപ്്ിൽപ
കരതനായകോപാലക്്്
ഭാര്യപി.ഭാർഗവി(104)
അന്്രിച്്്.സംസ്ോരം
നെത്്ി.

കക.ഭാഗീരഥി
േെപ്്ാക്്െ:ഭാവന നഗ
ർ304എമാധവമദ്്ിര
ത്്ിൽപകരതനായവാ
സ്കദവക്്് ഭാര്യ കേ.
ഭാഗീരഥി(87)അന്്രി
ച്്്.മക്്ൾ:ബി.സതി,ത
പ്്ി, കസത്നാഥ്. മര്മ
ക്്ൾ: രജനി, ദയാറാ
ണി,പകരതനായശശി
ധരൻ.

രൃറപഷക്ൃമാർ
ശാസ്താംകോട്്: മ്ത്
പിലാക്്ാട് േിഴക്്് ചാ
ലാപറപ്്ിൽേന്്ികമൽ
ര്കപഷ്നിവാസിൽശ
ശിധരക്്്യ്ം ഇദ്്ിര
യ്കെയ്ം മേൻ ര്കപ
ഷ്ക്മാർ (27)അന്്രി
ച്്്.

പി.കക.ശശൃീനിവാസകൃൃൃ
ഭാരയൃഎം.സരസവൃതി
അനൃൃരിചൃൃൃ

കചസ്ന്:എഴ്ത്്്ോ
രന്ം പര്തര്പവർത്്േ
ന്മായ പി.കേ. ര്ശീനി
വാസക്്്ഭാര്യഎം.സ
രസ്വതി (67) കചസ്ന്
ോകവരിആശ്പര്തിയി
ൽഅന്്രിച്്്.വർക്്ല
സ്വകദശി.േഴിഞ്്37വ
ർഷമായി കചസ്ന്യി
ൽതാമസം.മക്്ൾ:വി
ഷ്ണ്മി ര്തൻ,അഗ്്ിശ
ർമ്്ൻ,ക്ജോതിസ്വര്പ്.
മര്മക്്ൾ: ലീന, വിദ്യ,
ശിവരഞ്ജനി. നാകള
കൊര്ർ ശ്മശാനത്്ി
ൽസംസ്േരിക്്്ം.

എൻ.റോപാലകൃഷണ്ൻ
നായർ

േര്നാഗപ്്ള്്ി:മാരാരി
ക്ത്ട്്ംമ്ഴ്ക്ങ്െിച്
ള്ർ വീട്്ിൽ എൻ.കോ
പാലക്ഷ്ണൻ നായർ
(76) അന്്രിച്്്. സം
സ്ോരംനെത്്ി.ഭാര്യ:
ശാന്്മ്്.മക്്ൾ:എസ്.
ര്ശീകദവിയമ്്,എസ്.ര്ശീ
േലാകദവി,എസ്.ഷീലാ
കദവി, എസ്.ര്ശീ കലഖ,
എസ്.ര്ശീക്മാർ. മര്മ
ക്്ൾ:ആനകക്്ട്്്ർവാ
സ്കദവൻപിള്്(ജനറ
ൽ മാകനജർ, തലമഠം
ര്ര്പ്്്), കേ.രാകജഷ്ക്
മാർ,ബി.അനിൽക്മാർ
(കേഎസ്ആർെിസി),
എ.സൗമ്യ,പകരതനായ
രാജകശഖരൻപിള്്.

വിശവൃകൃമാർ
കവളിയം:പര്ത്്ിയറ
കൊയ്േയിൽപ്ത്്ൻ
വീട്്ിൽപകരതനായഭാർ
ഗവക്്്യ്ം ഇദ്്ിരയ്
കെയ്ം മേൻ വിശ്വക്
മാർ(48)അന്്രിച്്്.ഭാ
ര്യ:സ്മിതാ ര്പസാദ്. മ
ക്്ൾ:വി.എസ്.അഖിൽ,
വി.എസ്.അവന്്ിേ.

ജഗദമൃൃ
പ്ത്്്ർ:കചറ്മങ്്ാട്
നാരായണവിലാസത്്ി
ൽപകരതനായകോപാ
ലക്ഷ്ണൻ ഉണ്്ിത്്ാ
ക്്് ഭാര്യ ജഗദമ്് (76)
അന്്രിച്്്.സംസ്ോരം
നെത്്ി.  മക്്ൾ: ഗീത,
ഗിരിജ,അജിത,അനി
ത,ആശ,അജ.മര്മക്്
ൾ:രാധാക്ഷ്ണക്്്റ്
പ്്്, രാകജഷ് ക്മാർ,
ക്രപംക്മാർ, ഉണ്്ിക്
ഷ്ണപിള്്,കവണ്കോ
പാൽ,പകരതനായമധ്
സ്ധനൻപിള്്.

തങൃൃമൃൃറോർജൃ
കോട്വിള:പള്്ിയാെി
യിൽപകരതനായകോർ
ജ്ക്ട്്ിയ്കെഭാര്യതങ്്
മ്്കോർജ്(73)അന്്രി
ച്്്. വള്്ിക്്്ന്്ം േല്്്
വിളയിൽ ക്ട്ംബാംഗ
മാണ.്മക്്ൾ:മറിയാമ്,്
കബൻസി, മിനി, ജിനി,
അന്്മ്്, പകരതനായ
ൈാനിയൽ. മര്മക്്ൾ:
സ്സമ്്,തര്യൻ,കോമ
സ്,രാജ്,വിത്്ൻ,ഷാ
ജി.

രാറജഷക്ൃമാർ
േര്നാഗപ്്ള്്ി:കോഴി
ക്ക്ട്വട്്ത്്റവീട്്ിൽ
പകരതനായരാഘവക്്്
റ്പ്്ിക്്് മേൻ രാകജ
ഷ്ക്മാർ (41)അന്്രി
ച്്്.ഭാര്യ:വിന്ത.

സൃനൃൃറരശൻ
ക്ണ്്റ:മ്ക്്്ട് കോഹി
ണിയിൽ സ്ദ്്കരശൻ
(65)അന്്രിച്്.്ഭാരയ്:പ
കരതയായ സ്ലത. മേ
ൾ:ചിപ്്ി.മര്മേൻ:എ
സ്.ധകനഷ്.

കൗലതൃ്ൃ
േതിര്ർ:കൊന്്്യംര്സാ
പ്്ിപ്ലരിവായനശാല
കോഡ്െികേഹൗസിൽ
പകരതനായ ബാവാച്്ി
യ്കെയ്ം െി.കേ.അയി
സ്വിക്്്യ്ംമേൾകത
രക്്െവത്്് േൗലത്്്
(41)അന്്രിച്്്.ഭർത്്ാ
വ്:മ്ഹാജിർകൊന്്പ്്
ത്്്.മക്്ൾ:മിസ്നഫാ
ത്്ിമ,മ്ഹമ്്ദ്കമഹത്ാ
ബ്, മ്ഹമ്്ദ് സഖസ്.
സകോദരങ്്ൾ: െി.കേ.
സക്്ീന,നസീമ,മഹമ്
ദ,്ആരിഫ,ന്ർജഹാൻ,
താഹിറ,റഹ്്ത്്്,സര്ഫീ
ന.

ടി.വി.രാഘവൻ
േരികവള്്്ർ:കവള്്്ർ
ചന്്ൻ കമക്മ്റിയൽ
സ്ക്ൾ റിട്്. അദ്്്യാപ
േൻ കതര് ക്തിരികല
െി.വി.രാഘവൻ(81)അ
ന്്രിച്്് . ഭാര്യ: കേ.സ
കോജിനി(റിട്്.ര്പധാനാ
ധ്യാപിേ).  മക്്ൾ: ജി
ഷാ ക്മാരി (എക്സി
േ്യ്ട് ്ീവ്എൻജിനീയർ,
പിൈബ്്്യ്ൈി), കഫമി
(കസര്േട് ്റി, ഓക്ട്റി
ക്്കൊസസറ് ്ി,പയ് ്
ന്്്ർ).മര്മക്്ൾ:കേ.
സബജ് കമറ് ്ീരികോള
ജിറ്്് ്് , േണ്്്ർ വിമാന
ത്്ാവളം),എൻ.വി.സ്
നിൽക്മാർ (ര്ബാഞ്്്
മാകനജർ,പയ്്ന്്്ർറ്
റൽബാങ്്്,േരികവ ള്്്
ർര്ബാഞ്്്).സകോദര
ങ്്ൾ:ക്ഞ്്മ്്്,ജാന
േി, മാധവി, പകരതരാ
യക്ഞ്്ിക്്ണ്്ൻ,പാ
റ്.

കാർതയൃായനി
മക്രേരി: പ്കറരി ആർ.
കേ.നിവാസിൽ ോർ
ത്യായനി (80)അന്്രി
ച്്്.ഭർത്്ാവ്:രാഘവൻ
നപ്്്യാർ(റിട്്.അധ്യാപ
േൻ). മക് ് ൾ:  ലതി േ
(അധ്യാ പി േ,  അഴീ 
ക്ക്ട് സഹസ്ക്ൾ),
ലസിത (അധ്യാ പി േ,
ബാകോട്  എൽപി
സ്ക് ൾ) ,  ര്പീ ത (കോ
യ  പ് ് ത് ്് ർ) .  മര് മക് ് 
ൾ:ഭാസ്േരൻ,രകമശ
ൻ(റിട്്.ജീവനക്്ാരൻ,
വിദ്യാഭ്യാസവക്പ്്്),ര്പ
വീൺ(കോയപ്്ത്്്ർ).

തംബൃരൃ
കൊക്്ി:കവറ്്്്്നിട്ര്പ്്ം
കേകോത്്്ങ്്ണ്്ി കദവി
നിവാസിൽവീക്്ിയ്കെ
ഭാര്യതംബ്ര് (26)അ
ന്്രിച്്്. സ്കരഷിക്്്
യ്ം പ്ഷ്പവല്്ിയ്കെ
യ്ം മേളാണ്. മേൾ:
സ്വാത്്ിേ. സകോദര
ൻ: ര്ശീരാഗ് (പ്ത്പ്്
ള്്ി).

ഖദീജ
തളിപ്്റപ്്്: ചവനപ്്്ഴ
ന്റ്ൽ മസ്ജിദിന്സ
മീപം പകരതനായ മമ്്
തിക്്്ഭാര്യപളളക്്ൻ
ഖദീജ(90)അന്്രിച്്്.മ
ക്്ൾ: അബ്ബക്്ർ,
ആയിഷ, നബീസ, ബീ
പാത്്്,ഹംസ,ആസ്യ.
മര്മക്്ൾ:ഹഫ്സത്്്,
അബ്ബക്്ർക്ട്്ി,ഹ
ഫീല,അബ്ബക്്ർ,പ
കരതരായഅബ്്്ല്്,ഹം
സ.

ഹജൃൃൃമൃൃ
പാന്ർ:കപരിങ്്ത്്്ർ
ജ്മഅത്്്പള്്ിഖത്്ീ
ബ്ം പണ്്ിതന്മായി
ര്ന്് അണിയാരക്ത്
പകരതനായ കേ.െി.ക്
ഞ്്മ്്ദ് മ്സല്യാര്കെ
ഭാര്യ പ്ല്്്ക്്ര ചക്ട്
ന്റവിെ ക്ഞ്്ിപ് ്ാ
ത്്്ഹജ്്്മ്്(89)അ
ന്്രിച്്്.
മക്്ൾ: അബ്്്ൽസ

ലാം,അബ്്്ൽലത്്ീഫ്
(ഖത്്ർ),സഫിയ,ജമീ
ല, സക്്ീന, അനീസ,
പകരതനായ കോ. അ
ബ്്്ൽറസാഖ്.മര്മക്്
ൾ: ഹാഷിം, മ്ത്്്
ക്ക്യതങ്്ൾ,അബ്്്
ല് ്, സ്സബദ, ഹലീമ,
ഹാരിഫ, പകരതനായ
ഹ്സസൻ.  സകോദ
രങ്്ൾ: പകരതരായ
കോ.പി.പി.കോയ്ത്
മൗലവി, ഖദീജ, അബ്
ബക്്ർ.

കക.കക.മാധവി
ഏച്്്ർ: േമാൽപീെിേ
യികലരപ്ജിത്്്വിഹാറി
ൽപകരതനായപി.കേ.
ക്മാരക്്് ഭാര്യ കേ.
കേ.മാധവി (92)അന്്
രിച്്്.മേൾ:ചര്ദ്്ിേ(റി
ട്.്രപ്ധാനാധയ്ാപിേ,അ
തിരേംയ്പിസ്ക്ൾ).
മര്മേൻ: കേ.വി.രകമ
ശ്.

എൻ.സി.ജലീൽ
ധർമെം:എൻ.സി.ജലീൽ
(63) അന്്രിച്്്. ഭാര്യ:
സൗജത്്്അറക്്േത്്.്
മക്്ൾ:ജസീല,ജാസ്മി
ൻ,ജംശീന,ഷബീർ,ഷ
ഹ്ദ്. മര്മേൾ:ഷഫ്ന.
സകോദരൻ:റസാഖ്.

പതൃൃാകൃൃിയമൃൃ
കചറ്പ്ഴ: വങ്്ാക്ട് പ
കരതനായപിലാക്്ക്
ഞ്്ിരാമൻ നായര്കെ
ഭാര്യോനേിഴക്ക്വീട്്ി
ൽ പത്്ാക്്ിയമ്് (87)
അന്്രിച്്്.മക്്ൾ:ബാ
ലക്ഷ്ണൻ(റിട്്.ആർ
മി), ഭാന്മതി, കവണ്
കോപാലൻ (റിട്്. ആർ
മി), മധ്സ്ദനൻ, ജ യ
ര്ശീ,പത്്ര്ശീ,പകരതനാ
യമ്രളിധരൻ.മര്മക്്
ൾ:സാവിര്തി,കോവിദ്്
ൻ, തങ്്മണി, മിനി, ശ
ശി,തപ്്ാൻ.

കക.എൻ.മൃഹമൃൃദൃ
അഷറഫൃ

ന്യ്മാഹി: കപരിങ്്ാെി
പ്തിയകോഡ്അർഷി
ൽ കേ.എൻ.മ്ഹമ് ് ദ്
അഷറഫ് (62) അന് ്
രിച് ്് . ഭാര്യ:നബീസമ
കോളി.  മക് ് ൾ: അർ
ഷ് (ദ്ബായ്), റഷാദ്
(കോഴിക്ക്ട്), സഫ.
മര്മക്്ൾ:സ്റ്മി,ല്
ബിന,ഫായിസ് (മസ്േ
ത്്്).

കചലൃൃപൃൃൻനായർ
കചറ്പ്ഴ:ക്ളങ്്രകച
ല്്പ്്ൻനായർ(85)അന്്
രിച്്്.ഭാര്യ:പകരതയായ
പാറ്ക്്്ട്്ിയമ്്.മക്്ൾ:
ശയ്ാമള(നിഷകെക്റ്്്്യി
ൽസ്,കചറ്പ്ഴ),രാകജ
ര്ദ്്ൻ (വസനം കെക്റ്്് ്
യിൽസ്കചറ്പ്ഴ),സ്
കരര്ദ്്ൻ(വ്യാപാരി,കച 
റ്പ്ഴ), ര്ശീകദവി. മര്മ
ക്്ൾ: സഷലജ, ഉഷ,
കോഹനൻ,പകരതനായ
കോപി.

റോപാലൻ
ക്ത്്്പറപ്്്: കോക്്ി
ലങ്്ാെിയികലആദ്യോ
ല വ്യാപാരിയായിര്ന്്
പന്്ികോറബിജ്നില
യത്്ിൽകൊന്്പ്്ത്്്
കോപാലൻ (77)അന്്
രിച്്്.ഭാര്യ:ഗൗരി.മക്്
ൾ:ബിജ്(അല്മിനിയം
ഫാര്ബിക്ക്റ്്ർ),ബിന്്്,
ബിന്്ി.

വിനീഷ്
എര്വട്്ി:കോഴ്ർോട്്ി
കലപ്രയിൽ പകരതരാ
യ ര്ശീധരക്്്യ്ം സര
സ്വതിയ്കെയ്ം മേൻ
വിനീഷ്(39)അന്്രിച്്്.
സകോദരങ്്ൾ: മകോ
ജ്,പകരതനായവികോദ
ൻ.

ചനൃൃൃകൃൃൃടൃൃി
എര്വട്്ി:കപനാങ്്ികമട്്
അക്ണ്രി വീട്്ിൽവെവ
തിചന്്്ക്്്ട്്ി (85)അ
ന്്രിച്്്. ഭാര്യ: കോഹി
ണി.മക്്ൾ:ക്െക്്രാജ
ൻ, അകോേൻ (വർ
ക്്ഷ്ാപ്്)്,അനിൽ,മഹി
ജ. മര്മക്്ൾ: ഉഷ (റ
ബ്കോ),അനിത,സബി
ന, ക്ഞ്്നന്്ൻ. സ 
കോദരങ്്ൾ:ശാന്,്നാ
രായണി, പകരതരായ
കോപാലൻ,നാണ്,മാ
ധവി,യകോദ,ജാന്.

കക.ശാനൃൃ
ക്ത്്്പറപ്്്:ആറാം
സമൽശാന്്ാനിവാസി
ൽകേ.ശാന്്(70)അന്്
രിച്്്.ഭർത്്ാവ്:ഇ.കേ.
നാണ്സ്രൈവർ(പീപ്്ി
ൾസ്െകയഴ്സ്ഉെമ,എം
ആർഎഫ്െയർൈീലർ,
മട്്ന്്്ർ).മക്്ൾ:ദിലീപ്
ക്മാർ,പകരതരായഅ
നിൽക്മാർ,റീജ.മര്മ
േൾ:സഷമ.സകോദ
രങ്്ൾ:പകരതരായവാ
സ്,രാമൻ,നാണ്,ക്
ഷ്ണൻ.

റോസമൃൃ
മണിക്്െവ്: വരിക്്യി
ൽപാപ്്ച്്ക്്്ഭാര്യപാ
ലാമണ്്പത്്ിൽക്ട്ം
ബാംഗം കോസമ്് (78)
അന്്രിച്്്.മക്്ൾ:കോ
ളി, ലിസി, കോയിച്്ൻ,
ല്സി, സിറ്്് ്ർ റ്്ിസി
(എസ്കജഎസ്എം, ഉ
ത്്ർര്പകദശ്), സിറ്്് ്ർ
ആൻകോസ് (എസ്എ
ബിഎസ,്ഗ്ജറാത്്)്,പ
കരതനായകോസ്.മര്മ
ക്്ൾ:കബബിപാലത്്ി
ങ്്ൽ,കോളി,സിനി,ബി
കോപാപ്്ാറ.

ഗംഗാധരൻ
മകര്േരി:അയ്്പ്്ൻോവി
ന്സമീപംചാലിൽവീട്്ി
ൽകോണികോട്്്ഗംഗാ
ധരൻ (73)അന്്രിച്്്.
ഭാര്യ:പി.കേ.ലീല.മക്്
ൾ:ലിജി(ലാബ്കെക്നീ
ഷ്യ വണ്്ാക്്്കമട്്), ലി
ല്്ി.മര്മക്്ൾ:സി.കേ.ര
കമശൻ, രാകഗഷ്.  സ
കോദരങ്്ൾ: കോണി
കോട്്് ലക്്്മണൻ, പ
കരതനായര്ശീധരൻ.

പി.ബാലകൃഷണ്ൻനായർ
ചിറക്്ൽ: റയിൽകവ
ക്റ്്്ഷന്സമീപംസ്ചി
തയിൽപി.ബാലക്ഷണ്
ൻനായർ (87)അന്്രി
ച്്.്ഭാരയ്:ഒ.സ്ശീല.മക്്
ൾ:ചിരത്കലഖ(അധയ്ാപി
േ,അഴീകക്്ട്സൗത്്്
യ്പിസക്്ൾ),റീത(രപ്
ധാനാധയ്ാപിേ, രാമവി
ലാസംഎൽപിസക്്ൾ),
സ്ജിത്്്(അക്്യ്ഏജ
ൻസീസ)്.മര്മക്്ൾ:ക്
ഷണ്ൻ.പി.നായർ (റിട്.്
സ്രപ്ണ്്്േറ്്്്ംസ്ആൻ
ഡ്കസൻരെ്ൽഎക്സസ
സ)്,പി.വി.രാകജരദ്്്ൻ(റി
ട്.് ക്്ീരവിേസന വക്
പ്്)്,റീഷ.

മാതയൃൃകാഞൃൃിരകൃൃാടൃ്ൃ
േീഴ്പ്്ള്്ി:ക്െികയറ്്ക്്ാ
രൻപ്തിയങ്്ാെിയികല
മാത്യ് ോഞ്്ിരക്്ാട്്്
(85) അന്്രിച്്്. ഭാര്യ:
പാല കൊൻക്ന്്ംത്
ങ്്്ഴി ക്ട്ംബാഗം അ
ന്്മ്്.മക്്ൾ:മാത്യ്(റി
ട്്. ര്പധാനാധ്യാപേൻ),
കോസ്, കോമസ്, ഫാ. 
കോർജ് ോഞ്്ിരക്്ാട്്്
(വിോരില്ർദ്മാതാച
ർച്്് കചക്പ്രി), സണ്്ി,
കമഴ്സി,ആൻസി, ഫാ. 
കബന്്ി(കബംഗള്ര്).മ
ര്മക്്ൾ:കറജിന,ഏല
മ്്, എൽസമ്്, ലാലി,
കോസ്ഉറ്പ്്ിൽ,അപ്്
ച്്ൻമാണിപറപ്്ിൽ.
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സാരസുയതാരിഷുും
സാരസയുതാമതുരസായനം
ഓർമുുേകുുിവർദുുിപുുികുുുനുുു
കടുുുികളിടലരഠനവവകലുുുയ
ങുുൾൊറനുുുു.
പരുായതുുിനു അനസുരിചുു്
തെിയിലംു തകുുുതുുിലംു
വയുതയുാസം വരതുുുി േരീരം
അഴകളുുുതാകുുിൊറുുുനുുു.
എസ.്എൻ ആയർ്വേദ
ഔഷധശാല ഉലപ്ന്്ം
Ph- 6282228687

CLASSIFIEDS
FORSALE

ഗര്ാനനറ്്്സ്്ാബക്ൾ
Sqft65രപ്യക്്്്
കകരളത്്ിൽ

എവിതടയം്എത്്ിച്്്
തൊടക്്്്ന്്്.

9562355991,
8553187507

ബിൽഡിങ്
മെറ്്ീരിയൽസ്

ഈദേജിൽ
േരസുയം
ചെയുുാൻ

രനുുചുപുടുക.
9387590005
8589003187
9020531400
9048854547

പിയേിയം്ക്ട്്്കാരം്പേയ്ന്്്;ഇവിരടഞങ്്ൾ്്സന്്്ഷ്്രാണ്
ബിനീഷ്മള്്്ലേരി
റോടുുയം:റോവിഡുഎനുുഒടുുുംശുഭകരെലുുാ
തുുവാർുുതുുകൾടുകുപുുംഅനയുറദേതുു്ദി
നരാപതുങുുൾകഴിചുുുകുടുുുറുപുഴംുശുഭപരുതീ
കുുറോടെകഴിയുകയാണു പരുാൻുുസിൽുുനി
നുുുംസ്ടരയിനിൽനിനുുുംറോടുുയതുു്എ
തുുിയ രിയേി ൌസിവംുകുടുുുകാരംു.സവു
നുുംനാടുകളിൽറോവിഡുബാധിചുു്നുറുക
ണകുുിനാളുകൾെരികുുുറപുുൾഇനുുുയയിൽുു
റോരംരെർുുനുുുരിെികുുുനുുസാഹെരയും.ബ
നുുുകുുളുടെയംു സുഹുതുുുകുുളുടെയുടൊ
ടകുു റോണുു റോളുകളിലംു റോഷയുൽുു െീ
ഡിയ സറദുുേങുുളിലംു ആേങുുകൾ നിേ
ഞുുുനിൽുുകുുുറുപുൾനിേപുഞുുിരിറോടെ
അവറോടെലുുാംഇവർുുരേയുകയാണുവദവ
തുുിടുുുസവുനുുംനാടുുിൽഞങുുൾുുസുരകുുിത
രംുസനുുുടുുരുൊണ.ു
വദവതുുിടുുുസവുനുുംനാടുകാണാനുളുു
യാപതുകുുിടെയാണു ൊർുുചുു് 16നു പരുാൻുുസി
ൽുുനിനുുുളുുഎൻുുജിനീയോയരിയേിയംുഭാ
രയുെേീൻുുടസൻുുപഡുിയറംുടോറോണനീരി
കുുണതുുിലായത.ു ഇവടര ടകഎസആ്ർുുെി
സിബസിൽുുനിനുുുംരാലാജനേൽുുആശുര
പതുിയിടലതുുികുുുറപുുൾുുതറലനു്ുഇറതരീതി
യിൽുുനിരീകുുണതുുിൽഎതുുിയസട്രയി
ൻുുകാരായറഡവിഡുറുയിസ്ൊർുുടുുിടനസംു
ലിയൊതുുാസ്ഇവീലയംുഅവിടെയുണുുാ
യിരുനുുു.ആർുുകുുുംറോരലകുുണങുുൾുുഇലുുാ

യിരുനുുിടലുുങുുിലംുവിറദേീയരായതിനാൽുുമു
ൻുുകരുതലിടുുു ഭാരൊയിആറോരയുഅധി
കുതർകവുാേുുുയിൻുുനിർുുറദേികുുുകയായിരു
നുുു.തുെർനുു്ആശുരപതുിയിൽുുകഴിയുനുുതി
നുളുുബുദുുിമുടുു്ഇവർഅേിയിചുുറോടെജി
ലുുാഭരണകുെംരകരംതാെസസുുലംകടണുു
തുുി.വിറദേികടളടോറോണനിരീരികുുണ
തുുിൽുുസുരകുുിതൊയിതാെസിപുുികുുാനംുഭ
കുുണം നൽുുകാനംു ആരംു സനുുദുുരാകാ
തുു സാഹെരയുതുുിലാണു ഇവർുുകുുായി പരു
റതുയകസൗകരയുടൊരുകുുിയത.ുരിനുുീടുറോടുു
യംജനേൽുുആശുരപതുിയിൽുുഎതുുിചു്ുനാലു
റരരുടെയംുസാമുുിളുകൾുുഎടുതുുു.രലം
ടനരറുുീവായിരുനുുു.
രടകുുവിൊനസർുുവീസുകൾുുനിലചുുറോ
ടെഇവരുടെെെകുുയാപതുമുെങുുി.ഒപുുംറോ
കുു് ഡൗണംു. ഇറോടെ ഇവരുടെ റോകം
റോടുുയടതുുമുേികളിൽുുഒതുങുുി.ആറോരയു
വകുപുുിടുുുനിർുുറദേങുുൾുുരാലിചുു്കവുാേുുു
യിൻുപുർുുതുുിയാകുുി.നലുുഭകുുണംഉൾുുടപുു
ടെയുളുുസൗകരയുങുുൾുുലഭയുൊകുുിയതിനംു
തങുുളുടെആറോരയുസുുിതികുതയുൊയിവില
യിരുതുുുനുുതിനംു സംസുുാന സർുുകുുാരി
നംുആറോരയുവകുപുുിനംുനദുുിരേയുകയാ
ണിവർുു.പരുഞു്ു,സട്രയിൻുുഎംബസികൾുുബ
നുുടപുുടു്ുഇവരുടെസുുിതിരതികൾുുഇറപുുൾ
വിലയിരുതുുുനുുുണു്ു.
ജീവിതതുുിടലഏറുുവംുവലിയപരുതിസ

നുുിയിലാണുഞാനിറപുുൾഎനുുാണുഎടുുു
കുടുുുകാർുുധരിചുുിരുനുുത.ുഅവിടുറതുുകുുാൾുു
സുരകുുിതനാടണനുു്അവടരഅേിയിചുുിടുുു
ണുു്.റനരടതുുഞങുുൾുുസാഹെരയുംെനസി
ലാകുുിയിരുനുുിലുു.ഇറപുുൾുുസുുിതിസങുുീർുുണ
ൊണ.ുഎലുുാവരംുതാെസികുുുനുുിെതു്ുതുെരു
ക.സർുുകുുാരിടുുുനിർുുറദേങുുൾുുരാലികുുാൻുു

എലുുാവരംുപേുദുുികുുുക-എനുുാണുരിയേിര
േയുനുുത.ുറോടുുയടതുുതാെസസുുലംെടറുു
രുവീടുറൊടലയാണുറോനുുുനുുടതനു്ുെേീ
ൻുുടസൻുുപഡുിയറംുലിയൊതുുാസംുരേയു
നുുു.ഇവർഒനുുിചുുുരേയുനുുുഈെഹാൊരി
സെയതുുുംഇവിടെഞങുുൾസനുുുടുുരാണ.ു

മറീന്്സെന്്ഡര്ിയര്്,പിയറിചൗെിവ,്ലിയമാത്്ാെ,്ഡരവിഡ്റ്യിെ്മാര്്ട്്ിസെെ(്പിന്്ി
ല്്)എന്്ിവര്്ഡോട്്യസത്്താമെസ്്ലത്്്

nഅേവുതി: ശുഭാപതുി വിേവുാസ
തുുാൽുുകുടുതൽുുചുെതലകൾുുഏ
ടറുുടുകുുാൻതയാോകംു.സഹരാഠി
ടയകാണുവാനംുരതകാലസെ്ര
ണകൾുുരങുുുടവകുുാനംുഅവസര
മുണുുാകംു.
nഭരണി: ടതാഴിൽുു റെഖലകറളാടു
ബനുുടപുുടു്ുപരുധാനതീരുൊനങുുൾുു
സവുീകരികുുുവാനിെവരംു. നയത
പനുുുങുുൾുുആവിഷക്രികുുുനുുതിൽുു
ലകുുുയപരുാപതുിറനടംു. ദീർുുഘകാല
നിറകുുരം എനുു നിലയിൽുു ഭുെി
വാങുുാൻതീരുൊനികുുും.
nകാർുുതുുിക: സവുജനങുുളംു ബ
നുുുകുുളംുആരാധനാലയതുുിറല
കുുുളളയാപതുകുുിെയിൽുുവിരുനുുുവ
രംു.നിലവിലുളളഗുഹതുുിനുപുേ
ടെഒരുഗുഹവംുകുെിവാങുുാൻത
യാോകംു.
nറരാഹിണി:പരുവർുുതുുനവേലി
യിൽുുകാറലാെിതൊയരരിഷക്ാര
ങുുൾുു വരുതുുാൻുു തീരുൊനികുുും.
ആപരുഹസാരലയുതുുാൽുു റനർുുനുുു
കിെപുുുളള വഴിരാടുകൾുു ടെയതുു
തീർുുകുുുവാനിെവരംു
nെകയിരം: ആതുുവിേവുാസകുുുേ
വിനാൽുുസാഹസപരുവുതുുികൾുുഉ
റരകുുികുുും. അനാറരാരയുതുുാൽുു
അവധിടയടുകുുും.വാങുുുവാനുറദുു
േികുുുനുു ഭുെിയുടെ റരഖ സസു
കുുെംരരിറോധികുുണം.
nതിരുവാതിര:സാമുുതുുികവരുൊ
നംവർുുധികുുും.പുതിയഉതുുരവാ
ദിതുുുവങുുൾുുഏടറുുടുകുുും.ആപരുഹി
കുുുനുു കാരയുങുുൾുു സുഹുതു സ
റഹാദരസഹായഗുണതുുാൽുു സാ

ധികുുും.
nപുണർുുതം:നിറകുുരസൊഹര
ണതുുിൽുുലകുുുയപരുാപതുിറനടംു.
ആതുുവിേവുാസറതുാുടുകുെിര
രീകുു,ഇുുുർുുവയുുതുെങുുിയഅവ
തരിപുുികുുാൻസാധികുുും.ഊഹ
കചുുവെതുുിൽുുസാമുുതുുിക ലാ
ഭംഉണുുാകംു.
nപുയം:രധതിആസുപതുണങുുളി
ൽുു ലകുുുയപരുാപതുിറനടംു. റെലധി
കാരിയുടെപരുതിനിധിയായി പരുവ
ർുുതുുികുുുവാനിെവരംു. ഗുണനില
വാരംവർുുധിപുുികുുാൻവയുവസായം
നവീകരികുുാൻതീരുൊനികുുും.
nആയിലയും: ടതാഴിൽുുരരൊയ ര
രാജയങുുൾുുകുുു ആേവുാസം റതാ
നുുും.സമുഹതുുിൽുുഉനുുതടരരരി
െരയടപുുടുനുുതുവഴിപുതിയകർുുെ
രധതികൾുുഉെടലടുകുുും.രരിസര
വാസികളുടെഉരപദുവതുുാൽുുൊേി
താെസികുുുവാനിെവരംു.
nെകം:നെരെിപകുെങുുളിൽുുഅലം
ഭാവംഅരുത.ുസുതാരയുതയുളളപരു
വർുുതുുനങുുളാൽുുഅരകീർുുതുുിഒ
ഴിവാകംു.ദുസുെനകൾുുലഭിചുുതി
നാൽുു സാമുുതുുികവിഭാരതുുിൽുു
നിയപനുുുണങുുൾുുഏർുുടപുുടുതുുും.
nപുരം:പുതിയസുഹുതബുനുുങുു
ൾുുഉെടലടുകുുും.സുടുുിരരൊയകാ
രയുങുുളിൽുുഅനുകുലസാഹെരയും
ഉണുുാകംു.രലവിധസൗകരയുങുുളംു
കണകുുിടലടുതുു് രടുുണതുുിറല
കുുുതാെസംൊറുുാൻുുതയാോകംു.
nഉപതും: സവുനുും ഉതുുരവാദിതുുുവ
ങുുൾുുെടറുാുരാടളഏലരുിചുുാൽുുഅ
ബധൊകംു.രണംകെംടകാടുകുുു

ക,കെംവാങുുുക,ജാെയുംനിൽുുകുുു
ക തുെങുുിയവഅരുത.ുഅസുഖ
ങുുൾുുകു്ുആയുർുുറവദെികിതുുതുെ
ങുുും.
nഅതുും:സഹരാഠികറളാടൊപുും
ഉരരിരഠനതുുിനുറെരാൻുുസാധി
കുുും. പുതിയ കരാറുറജാലികൾുു
ഏടറുുടുകുുും.രധതിആസുപതുണ
ങുുളിൽുു ലകുുുയപരുാപതുിറനടംു.ശു
ഭാപതുിവിേവുാസംവർുുധികുുും.
nെിപതു:ആപരുഹികുുുനുുകാരയുങുു
ൾുുതുപതുിയാകംുവിധതുുിൽുുസാ
ധികുുും. പരുവുതുുിരരിെയതുുാൽുു
സങുുീർുുണൊയപരുശനുങുുൾുുരരിഹ
രികുുാൻസാധികുുും.കെംടകാടു
തുുസംഖയുതിരിചുുുലഭികുുും.
nറൊതി:വയുാരാരവയുവസായസുുാ
രനതുുിൽുുെിലടരരിരിചുുുവിടുവാ
ൻുുതീരുൊനികുുും.ഏടറുുടുതുുദൗ
തയുംനിശുുിതസെയരരിധികുുുളളി
ൽുുടെയതുുതീർുുകുുാൻസാധികുുും.
nവിോഖം: വയുവസുുകൾുു രാലി
കുുാതുുഗുഹനിർുുൊണപരുവർുുതുുക
രിൽുു നിനുുും സം ഖയു തിരിചുുുവാ
ങുുാൻനെരെികടളടുകുുും.അനാ
വേയുെിനുുകൾുു ഉറരകുുികുുണം.
അരകീർുുതുുിഒഴിവാകുുുവാൻുുറന
തുതവുസുുാനം ഉറരകുുികുുാൻ തീ
രുൊനികുുും.
nഅനിഴം:ബുഹതരുധതികൾുുരു

രകലരുനടെയുനുുസംഘതുുിൽുു
ഉൾുുടപുുടുുതിനാൽുു ആതുുാഭിൊനം
റതാനുുും.വിദയുാർുുഥികൾുുകു്ുഉതുുാ
ഹവംു ഉറമുുഷവംു വർുുധികുുും. ഉ
റദുയാരതുുിറനാെനുബനുുൊയി ഉ
രരിരഠനതുുിനുറെരാൻുുഅവസര
മുണുുാകംു.
nതുറകുുടുു:സവുപനുസാകുുാൽുുകുുാ
രതുുാൽുു ആതുുനിർുുവുതിയുണുുാ
കംു.നടുുടപുുടുുഉറദുയാരംതിരിചുുുല
ഭികുുും. ോസപ്തുജുുർുുകുു് അനു
കുലസാഹെരയും വനുുുറെരംു.ഏ
ടറുുടുതുു റജാലികൾുു തുപതുിയാ
കംുവിധതുുിൽുുപുർുുതുുീകരികുുാ
ൻസാധികുുും.
nമുലം:രരാജയടപുുടുടെനു്ുവിൊ
രികുുുനുുകാരയുങുുളിൽുുഅനുകുല
വിജയമുണുുാകംു. ലകുുുയറബാധ
റതുാുടുകുെിയ പരുവർുുതുുനങുു
ൾുുകുു് ടരാതുജനരിനുുുണ ലഭി
കുുും.
nപുരാെം: അഭിപരുായസെനവുയ
റതുാുടുകുെിയ സെീരനം സർുുവ
ർുുകുുുംസവുീകാരയുൊകംു.പകുയവിപകു
യങുുളിൽുു സാമുുതുുിക റനടുും വ
ർുുധികുുും.രഠിചുുവിഷയറതുാുെനു
ബനുുൊയി തുെർുുനുുു രഠികുുാൻ
റെരംു.
nഉപതുാെം:അഭിപരുായവയുതയുാസങുു
ൾുുരരിഹരികുുടപുുടംു.ടതാഴിൽുുറെ
ഖലകറളാടുബനുുടപുുടുു്ൊനസിക
സംഘർുുഷം വർുുധികുുും. അസുഖ
ങുുൾുു വർുുധികുുുനുുതിനാൽുു വിദ
ഗധു രരിറോധനകുു് വിറധയനാ
കംു.
nതിരുറവാണം:സവുാർുുഥതാലരുരയു

സാധയുതുുിനായിഅറഹാരാപതുംപരു
വർുുതുുികുുും. വിജുുാനപരുദൊയ
വിഷയങുുൾുുഅവതരിപുുികുുുനുുതി
ൽുുലകുുുയപരുാപതുിറനടംു.പുപതുരൗ
പതുാദികറളാടൊപുും താെസികുുാൻ
ദുരറദേവിറദേയാപതുപുേടപുുടംു.
nഅവിടുും: വയുകുുിസവുാതപനുുുുയം ഉ
ണുുായതിനാൽുു ഭരണരരിഷക്ാരം
പരുവർുുതുുനതലതുുിൽുു ടകാണുുുവ
രംു.ഉറദുുേിചുുവിഷയതുുിൽുുഉരരി
രഠനതുുിനുപരുറവേനംലഭികുുും
nെതയം:ഏടറുുടുതുുദൗതയുംെനഃ
സംതുപതുിറയാടുകുെിടെയതുുതീ
ർുുകുുാൻ സാധികുുും. സനുുാനങുു
ൾുുകുുുറവണുുിഗുഹംവാങുുാൻഅ
റനുവഷണൊരംഭികുുും.
nപുറരാരുടുുാതി:ആധിവർുുധികുുു
നുുതിനാൽുുഅസുഖങുുളംുവർുുധി
കുുും.അെിതവയുയംനിയപനുുുികുുാൻ
നിർുുബനുുിതനാകംു.ഗുണനിലവാ
രംകുേഞുുഗുറഹാരകരണങുുളി
ൽുുനിനുുുംഅഗുുിഭീതികു്ുസാധയുത
യുണു്ു.
nഉപതുടുുാതി:ആറരാരയുംതുപതുികര
ൊയിരികുുും.വയുവസുുകൾുുകുുതീത
ൊയിപരുവർുുതുുികുുാൻസാധികുുും.
കുടംുബാംരങുുളുടെആവേയുങുുൾുു
നിേറവറുുുവാൻുുസാധികുുും.
nറരവതി:അപേുാനുുരരിപേുെതുുാ
ൽുു ടതാഴിൽുു റെഖലകളിലുളുുഅ
നിടുുങുുൾുുഒഴിവാകംു.അനാവേയു
ൊയ ആധി ഒഴിവാകുുണം. വിദ
ഗറുധാരറദേംസവുീകരികുുാടതഒരു
പരുവുതുുിയിലംുരണംമുെകുുരുത.ു

ഇന്്്നിങ്്ൾക്്്
ബുരഹുുബുശീ കാണിപുുയുുുർ
നാരായണൻനമുുുതിരിപുുാടു

സൗജനയ്കിറ്്ിൽ
ആയിരംര്പയ്രട
17ഇനങ്്ൾ
തിരുവനനുുപുരം:റേഷൻകാ
ർഡുെെകൾകുു്ആയിരംരുര
വിലവരുനുുരതിറനഴുഇനങുു
ളെങുുിയസർകുുാരിടുുുസൗജ
നയു ഭകുുുയകിറുു്ഏപരുിൽആദയു
വാരം വിതരണംആരംഭികുുു
ടെനുു്സവപുുറോസിഎംഡി
രി.എം.അലിഅസര്ർരാഷ
അേിയിചുുു.സംസുുാനടതുു56
ഡിറപുുകളിലംു,രാനുുിനരേി
ൽ ടഹഡഓുരീസിലംു, ടതര
ടഞുുടുതുുസുപുുർൊർകുുറുുുക
ളിലംുആണുവിതരണതുുിനു
ളുുകിറുുുകൾതയാോകുുുനുുത.ു

പഞ്്സാര (ഒര്കിലോ),
ചായപപ്്ടി(250ഗര്ാം),ഉപ്്്(ഒ
ര്കിലോ),പചറ്പയറ് (ഒര്

കിലോ),കടേ (ഒര്കിലോ),
പെള്്ിപച്്ണ്് (അര േിറ്്ർ),
ആട്്(രണ്്്കിലോ),റെ(ഒര്
കിലോ), മ്ളക്പൊടി (100
ഗര്ാം),മല്്ിപപ്്ടി(100ഗര്ാം),പ
രിപ്്്(250ഗര്ാം),മഞ്്ൾപപ്്
ടി (100 ഗര്ാം), ഉല്െ (100
ഗര്ാം),കട്ക്(100ഗര്ാം),ലോ
പ്്് (രപട്്ണ്്ം),സൺഫ്്െർ
ഓയിൽ (ഒര് േിറ്്ർ), ഉഴ്ന്്്
(ഒര് കിലോ)എനുുിവയാണു
കിറുുുകളിലുണുുാകുക.ഭകുുുയവി
ഭവങുുൾകുുുളുുസഞുുിയംുഇ
റോടൊപുുമുണുു്.ഇതിനായിസ
ർകുുാർ350റോെിരുരസിഎം
ഡിആർഎരിൽ നിനുുും ആ
ദയുരഡുവായിഅനുവദിചുുു.

രോറോണഇൻ്്ഷവ്േൻ്്സ്ക്ട്തൽ
റപരക്്്ബാധകമാക്്ണം:
ഉമ്്ൻ്്ചാണ്്ി
തിരുവനനുുപുരം:ടോറോണ
ബാധിതരാകുനുു സർുുകുുാർുു
ആശുരപതുി ജീവനകുുാർുുകുു്
റകപദുുുസർുുകുുാർുുഏർുുടപുുടുതുുി
യ50ലകുുംരുരയുടെഇൻുുഷവു
േൻുുസ്കവറേജുസവുകാരയുആ
ശുരപതുിയിടല ജീവനകുുാ
ർുുകുുുകുെിബാധകൊകുുണടെ
നുു് ആവേയുടപുുടുു് മുൻുുമുഖയുെ
പനുുുി ഉമുുൻുു ൊണുുി പരുധാനെ
പനുുുികു്ുകതുുയചുുു.
ടൊലീസുകാടരയംുഅഗുുി
േെനറസനാംരങുുൾുുഉൾുുടപുു
ടെ ദുരനുുനിവാരണതുുിൽുു

ഏർുുടപുുടുുിരികുുുനുു മുഴുവൻുു
ജീവനകുുാടരയംുകുെിരദുു
തിയിൽുുഉൾുുടപുുടുതുുണം.ഇ
വടരലുുാംസവുനുുംജീവൻുുതു
ണവതകുരിചുുും ടോറോണ
ടയനുു െഹാൊരിടകുുതിറര
യുളുു റൊരാടുുതുുിൽുു ഏ
ർുുടപുുടുുിരികുുുനുുവരാണ.ു സ
ർുുകുുാർുുരരിരണികുുുനുുുടവ
നുുും പേുദുുികുുുനുുുടവനുുുമു
ളുു ഒരു റോധയും ഇറപുുൾുു
അവർുുകുു്ഉേപുുായംുനൽുുറക
ണുുതുടണുുനുു് ഉമുുൻുു ൊണുുി
ചുണുുികുുാടുുി.

വിമാനഇന്്നനിക്തിക്റച്്്
തിരുവനനുുപുരം:തിരുവനനുു
പുരംഅനുുാരാപടുുുവിൊനതുുാ
വളതുുിൽുു നിനുുും ആഭയുനുുര
സർുുവീസ്നെതുുുനുുഎലുുാവി
ൊനങുുൾുുകുുുംഏവിറയഷൻുുെ
ർുുബയിൽുുരയുുവലിറമുുലുളുുനി
കുതിനിരകുു്അഞുു്േതൊന
തുുിൽുു നിനുു് ഒരു േതൊനൊ
കുുിരതുുുവർുുഷറതുുകുു്കുേ
യകുുുാൻുുെപനുുുിസഭാറോരംതീ
രുൊനിചുുു. ഏപരുിൽ ഒനുുുമുത
ലാണുഇതിനു പരുാബലയും നൽ

കിയത.ു
റോകബാങുുിടുുു സഹായ
റുതുടെസംസുുാനടതുുഐ
െിഐകടള െികവിടുുു റകപദുുു
ങുുളായിഉയർുുതുുാൻുുലകുുുയെിടുു
സക്ിൽുുസട്പുെങതുനിങുറോർുു
ഇൻുുഡസപ്െുീയൽുു വാലയുു എ
ൻുുഹാൻുുസട്െുു്ു എനുു റകപദുുു
രദുുതിയുടെനെതുുിപുുിനുറസുുുു
റുു്ടപുൊജകറുുു്ഇംപുുിടെറുുുഷൻുു
യുണിറുു് പുനഃസംഘെിപുുികുുാ
ൻുുതീരുൊനിചുുു.

<വിതരണംഒരാഴച്യക്്്കം

റോകഡ്ൗൺ:
ഓൺലൈൻവിവാഹവുമായി
മൈപുുുറംസുവദേശികൾ
സവ്ന്്ംലേഖകൻ
െലപുുുേം:ടോവിഡുഭീതിയുടെ
രശുുാതുുലതുുിൽറോകഡുൗ
ണംുനിറോധനാജുുയംുനി
ലനിൽകുുുനുുതിനാൽ നിരവ
ധി വിവാഹങുുളാണു ൊറുുിവ
യകുുുുനുുത.ുവിവാഹതുുിനുനു
തനൊയകാഴെുസമുുാനിചുുിരി
കുുുകയാണു െലപുുുേം സവുറദ
േികൾ.നിയെങുുൾഅനുസ
രിചുുുടോണു്ുതടനുുവിവാഹം
ടകറങുുെൊകുുി െലപുുുേം റവ
ങുുരയിൽനെനുുഓണവലൻ
കലയുാണം.വരനംുവീടുുുകാരു
മുൾടപുുടെ ആറു റരർടുകു
പുും നുേിലധികം റരരാണു
ഈ ഓണവലൻ വിവാഹ
തുുിൽരടങുുടുതുുത.ു
റവങുുര -െചുുിങുുൽുുഅബുുു
സെദിടുുുെകൻുുമുഹമുുദുരി
റോസംു െലപുുുേം റോഡുർുു
പുലുുൻുുകുലവൻുുകുഞുുിമുഹ
മുുദിടുുുെകൾുുമുരീദയുൊണു
വിവാഹിതരായത.ു തങുുളുടെ
ജീവതതുുിടലഏറുുവംുഅവി
സെ്രണീയൊയ മുഹുർതുു
തുുിനുപരുിയടപുുടുുവടരസാകുുി
യാകുുണടെനുു നിർബനുുമു
ണുുായിരുനുുുഇരുവർകുുും.അ
വസാനംആേിചുുറൊടലബ
നുുുകുുളംു സുഹുതുുുകുുടള
ലുുാം.ോരീരികഅകലംരാലി
ചുുുടോണു്ുതടനുുഅവർകുെി
യിരുനുുു.നിരവധിറരർകുു്ഒ
റരസെയം വീഡിറോ െീറുുിങു
സാധയുൊവുനുു ഓണവലൻ
ആപുുിറകുുഷടുുു സഹായ
റുതുടെയായായിരുനുുു ഈ 
കുെിറചുുരൽ.
നികുുാഹ്ആദയുംതടനുുക
ഴിഞുുിരുടനുുങുുിലംുസൗദിയി

ൽുുറോലിടെയുുുനുുറജുയഷഠ്ൻുു
േിയാസംുരിതാവംുഒരുെിചുുു
നാടുുിലുളുു സെയം വിവാഹം
നെതുുാനായിരുനുുുനിശുുയി
ചുുിരുനുുത.ുഅതിനായിഓഡി
ററുുേിയംഉൾുുടപുുടെമുൻുുകുടുുി
ബുകുുു ടെയുുുകയംുആളുക
ടള കുുണികുുാനാരംഭികുുുക
യംുടെയുടതങുുിലംുഅതിനി
െയിലാണു നാെിടന പരുതിസ
നുുിയിലാഴതുുുിടോവിഡുഭീ
തിയംുനിയപനുുുണങുുളംുനില
വിൽുുവനുുത.ു
വിവാഹതുുിൽുുൊറുുംവരു

തുുാടതനിശുുയിചുുദിവസംത
ടനുു വരനംു വീടുുുകാരുമു
ൾുുടപുുടെആറുറരർുുെണവാടുുി
യുടെ വീടുുിടലതുുി. അവിടെ
അവരുടെ വീടുുുകാർുു ൊപതുമു
ളുുസതകുാരവംുകഴിഞുു്വ
ധുവിടനയംുഅണിയിടചുുരു
കുുിവീടുുിറലകുു്കുടുുിടോണുുു
വരികയായിരുനുുു.ഈപരുതി
സനുുി ഘടുുതുുിൽുു ജാപരുത
റോടെ സാമുഹിക അകലം
രാലികുുുകയംുഎനുുാൽുുആ
തുുസൗഹുദങുുടള ഒരുെിപുുി
കുുാൻുുഓണുുവലൻുുസംവിധാ
നങുുൾുുഉരറോരടപുുടുതുുാം
എനുുതിടുുുൊതുകാരരൊയ
ഒരു ഉദാഹരണൊയി ൊറുക
യായിരുനുുുഈവിവാഹം.വീ
ടുുുകാർ ൊപതുൊയി റൊകുൊ
യിരുനുുഒരുെെങുുിടനയാണു
സാറങുുതികവിദയു അവിസെ്ര
ണീയൊകുുിയത.ുഅവസാനം
വിവാഹംൊറുുാടതതടനുുപു
തുവിദയുയിലുടെകുുണിതാകുു
ടളകുടുുിവിവാഹംനെതുുാൻ
ഇവർ തീരുൊനികുുുകയായി
രുനുുു.

പഞ്്ായത്്്
ഡയേക്്റേറ്്ിൽ
വാരറം്

തിരുവനനുുപുരം:റോവിഡുപരു
തിറോധ പരുവർതുുനങുുളുടെ
താടഴതുുടുുിൽനെപുുാകുുുനുുപരുാ
െരഞുുായതുുുകളുടെ പരുവർ
തുുനങുുൾഏറോരിപുുികുുുനുു
തുതിരുവനനുുപുരടതുുവകുപു്ു
ഡയേകുുറേറുുിൽ പരുറതുയകം സ
ജുുീകരിചുുവാർറുെിൽ.തറദുുേ
സവുയംഭരണെപനുുുിഎ.സിടൊ
യതുീൻഎലുുാ ദിവസവംു വാർ
റുെിടുുു  പരുവർതുുനംവിലയി
രുതുുുനുുുണു്ു.രതു്ുജീവനകുുാ
ർഅെങുുുനുുമുനു്ുെീമുകളാണു
ളുുത.ുഒരുെീംമുനു്ുദിവസംതുെ
ർചുുയായി വാർ റുെിൽ പരുവർ
തുുികുുുനുുു.രഞുുായതുു്വകു
പുു്ഡയേകുുർറോ.രി.ടകജയ
പേുീയാണുവാർറുെിുുുറെൽറോ
ടുുംവഹികുുുനുുത.ുപരുാെരഞുുായ
തുുുകളുടെ പരുതിറോധ പരുവർ
തുുനങുുൾ രരാതികൾകുുിെന
ൽകാടതസജീവൊയിനെതുുു
നുുതിനുവാർറംുസഹായികുുു
നുുതായി ഡയേകുുർ റോ. രി.
ടക.ജയപേുീരേഞുുു.ഒഴിവുക
ളുണുുായ47രഞുുായതു്ുടസപകു
ടുുേി തസത്ികകളിൽ ഉറദുയാര
സുുടരപരുറൊഷൻനൽകിനിയ
െിചുുതായംുഡയേകുുർഅേിയി
ചുുു.
941രഞുുായതുുുകളുടെ പരു
തിറോധ പരുവർതുുനങുുളുടെ

പുറോരതിവയുകുുൊകുുുനുു13
േിറപുുർടുുുകളാണുദിവസവംുവ
കുപുു്തയുുാോകുുിനൽകുനുുത.ു
പരുവർതുുനങുുൾ റവരതുുിലാ
കുുുനുുതിനു ഉറദുയാരസുുരുടെ
വാടസുആ്പുു് കുടുുായെുയംു ഓ
ണവലൻ വീഡിറോ റോണ
രേൻസിങുുുൊണു ഉരറോരി
കുുുനുുത.ു
ജനപരുതിനിധികളംുഉറദുയാര
സുുരംുസനുുദുുപരുവർതുുകരംു
സംയുകുുൊയാണു രഞുുായ
തുുുകളിടല പരുവർതുുനങുുൾ
ഏറോരിപുുികുുുനുുത.ു 941 ര
ഞുുായതുുുകളിൽ 1069കമുുുയു
ണിറുുി കിചുുനുകളാണുതുെങുുി
യത.ുഇതിൽ963എണുുംകുടംു
ബപേുീയുൊയിറെർനുു്ആരംഭി
ചുുതാണ.ു  ഭകുുുയ സാധനങുുൾ
സുകുുികുുാൻ 1309 ടകടുുിെങുു
ളംുരഞുുായതുുുകൾസജുുൊ
കുുി. റോം കവുാേവുുുൻനിരീ
കുുണതുുിൽകഴിയുനുുവർകുുാ
വേയുൊയസഹായംലഭയുൊകുുാ
ൻ17674വാർഡുതലനിരീകുു
ണ കമുുറുുികളാണു പരുവർതുുി
കുുുനുുത.ു  ടോവിഡു ടകയർ
ടസുുുറുകൾകുുായി ആശുര
പതുികൾ, റോസുുുുലുകൾ, റോ
ഡജുുകൾ,ഒഴിഞുുവീടുകൾഉ
ൾടപുുടെ 2268 ടകടുുിെങുുളാണു
കടണുുതുുിയത.ു

പാലക്്ാട്റേസ്പാര്്ക്്ിന്
42.30റോടി
തിരുവനനുുപുരം:വയുവസായവകുപുുിനു
കീഴിൽുുരാലകുുാടുതുെങുുുനുുഇുുുറപുരറുു
ഡുവേസ്ടെകുറോളജിരാർുുകുുിനു42.30
റോെിരുരയുടെഭരണാനുെതി.അരിയി
ൽുുനിനുുുളുുമുലയുവർുുദുുിതഉൽുുപുുനുുങുു
ൾുുലകുുുയെിടുു്കഞുുിറുകുടുകിൻുുപരുയുടെ
ഉെെസുുതയിലുളുുഭുെിയിലാണുവേസ്
രാർുുകു്ുസുുാരികുുുനുുത.ുഇതിനായിറക
രളവേസ്ലിെിറുുഡുഎനുുറരരിൽുുകമുു
നിരജിസുുുുർുുടെയുുുകയംുരദുുതികുു്തേ
കുുലുുിടുകയംുടെയതുിടുുുണു്ു.
ടൊതുസവുകാരയുരങുുാളിതുുൊതുക
യിലാണുേവസ്രാർുുകു്ുനിർുുമുുാണം.ഭു
െിവാങുുാനംുടകടുുിെനിർുുമുുാണതുുിനംു
ആധുനിക യപനുുുങുുൾുു സജുുീകരികുുാ
നംുസ്ററുുറേജുസൗകരയുംഏർുുടപുുടുതുുാ

നുൊണുപരുധാനൊയംു42.30റോെിരുര
ടെലവുവരുനുുത.ു2019-20ബജറുുിൽുു20
റോെിരുരവേസ്രാർുുകുുിനായിവകയി
രുതുുിയിരുനുുു.
ടനൽുുകുുുഷി റപുരാതുുാഹിപുുികുുുക
യംുകർുുഷകർുുകുു്ടെചുുടപുുടുുവിലലഭയുൊ
കുുുകയംു ടെയുുുകയാണു വേസ് രാ
ർുുകുുിടുുുലകുുുയം.ടെചുുടപുുടുുവിലനൽുുകി
കർുുഷകരിൽുുനിനുു്റനരിടുു്ടനലുു്റേഖരി
കുുും.ഇറോടെ,ഇെനിലകുുാരുടെചുഷ
ണം ഒഴിവാകംു. കർുുഷകർുു ഉൽുുപുുാദിപുുി
കുുുനുുടനലുു്മുലയുവർുുദുുിതഉൽുുപുുനുുങുു
ളാകുുിൊറുുുനുുതിലുടെകർുുഷകർുുകു്ുടെചുു
ടപുുടുുവരുൊനംഉേപുുാകുുാനാകംു.വേസ്
രാർുുകുുിൽുുസംസ്കരികുുുനുുഅരിയംുെ
റുുുമുലയുവർുുദുുിതഉൽുുപുുനുുങുുളംുറകരള

തുുിടുുുപരുറതുയകപബുാൻുുഡായാകംുവിര
ണിയിൽുുഎതുുികുുുക.
ടൊതുസവുകാരയുരങുുാളിതുുറുതുടെ
രുരീകരികുുുനുു രാർുുകുുിൽുു 26േതൊ
നംഓഹരിസംസുുാനരവണുുടെുുുിനാ
യിരികുുും.ബാകുുിഓഹരികൾുുകർുുഷക
ർുുകുുുംകാർുുഷികസഹകരണസുുാരന
ങുുൾുുകുുുംവയുകുുികൾുുകുുുംനൽുുകംു.40
ലകുുംെണുുഅരിയാണുഒരുവർുുഷംറകര
ളതുുിനുആവേയും.ഇതിൽുു10െണുുൊപതു
ൊണുസംസുുാനതുു്ഉൽുുപുുാദിപുുികുുുനുു
ത.ുആടകടനൽുുകുുുഷിയുടെ40േതൊ
നവംുരാലകുുാടുജിലുുയിലാണ.ുസംസുുാ
നടതുു ടനലുു് ഉൽുുപുുാദനം 20 ലകുും െ
ണുുാകുുുകയാണു രവണുുടെുുുിടുുു   ല
കുുുയം.

<പഞ്്ായത്്്കളിൽ1069കമ്്്യ്ണിറ്്ികിച്്ന്കൾ
<നിരീക്്ണത്്ിന്17674വാർഡ്തലകമ്്റ്്ികൾ
<അതിഥിതൊഴിലാളികൾക്്്569കയ്ാമ്്്കൾ
<തൊവിഡ്തകയർതെന്്്റ്കൾക്്്2268തകട്്ിടങ്്ൾ

റേഷൻവിതരണം30വരര:മനത്്്ി
തിരുവനനുുപുരം:ആദയുഘടുു
തുുിൽഏപരുിൽ20ഓടെറേഷ
ൻവിതരണംപുർതുുിയാകുുാ
നാണു നിശുുയിചുുിരികുുുനുു
ടതങുുിലംുഏടതങുുിലംുകാര
ണതുുാൽഅതിനകംവാങുുാ
നാവാതുുവർകുുായി30വടര
റേഷൻനൽകാൻനെരെിസവുീ
കരികുുുടെനുു്ഭകുുുയെപനുുുിരി.
തിറോതുുെൻ.റേഷൻകെക
ളിൽതികുുുംതിരകുുുംഒഴിവാ
കുുാൻകാർഡുനമുുേിടുുുഅ
െിസുുാനതുുിലാണു പകുെീകര
ണം ഏർടപുുടുതുുിയിരികുുു
നുുത.ുഎലുുാവർകുുുംഅർഹത
ടപുുടുുഭകുുുയധാനയുംലഭികുുുടെ
നുുുംറേഷൻകെകളിൽതികുുി
തുുിരറകുുണുുകാരയുെിടലുുനുുും

അറദുുഹം അേിയിചുുു എ.എ.
വവ കാർഡു ഒനുുിനു 30 കി
റോപരുാഅരിയംുഅഞുു്കി
റോപരുാംറോതമുുുൊണുസൗ
ജനയുൊയി വിതരണം ടെയുുു
നുുത.ുമുൻരണനാവിഭാരതുുി
ൽഒരുഅംരതുുിനുനാലുകി
റോപരുാം അരിയംു ഒരു കി
റോപരുാംറോതമുുുംസൗജനയു
ൊയിനൽകുനുുുണു്ു.മുൻരണ
റനതര വിഭാരതുുിടല സബു
സിഡിവിഭാരതുുിനുഒരുകു
ടംുബതുുിനുകുേഞുുതു15കി
റോധാനയുംസൗജനയുൊയിന
ൽകംു. സബുസിഡിയിലുുാതുു
വിഭാരതുുിൽഏഴിൽകുടുത
ൽ അംരങുുളുളുു കുടംുബ
തുുിനുഒരാൾകു്ുരണുുുകിറോ

പരുാംധാനയുടെനുുകണകുുിൽ
ലഭികുുും. റകപദുുും പരുഖയുാരിചുു
ധാനയുതുുിടുുു വിതരണം 20
നുറേഷംആരംഭികുുും.വവ
ദയുുതീകരിചുുവീടുകൾകുു്അര
ലിറുുർെടണുുണുുയംുവവദയുുതീ

കരികുുാതുുവീടുകൾകു്ുനാലു
ലിറുുർ െടണുുണുുയംുനൽകംു.
ടവളുു,നീലകാർഡുകളുളുുവ
ർകുു്മുനുുുകിറോപരുാംആടുു
യംുനൽകുടെനു്ുെപനുുുിഅേി
യിചുുു.
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മം്ടബ:ടൊടോണടവറസ്വയ്ാപനംകായി
ക ടോകടത്്തകിെം മറിച്്ിരിക്്്കയാണ.്ട്
ര്്ണടമന്്്്കള്്റദ്്ാക്്്കയം്നീട്്ിവയക്്്്കയം്
ടചയത്ത്കാരണംവലിയസാമ്്ത്്ികനഷ്്മാ
ണ് ടോര്്ഡ്കള്്ക്്്ം അടോസിടയെന്ക
ള്്ക്്്ംരര്ാടഞ്്സികള്്ക്്്ടമല്്ാംടനരിട്ന്്
ത.്സാമ്്ത്്ികരപ്തിസന്്ിടയത്െര്്ന്്്ടോക
ഫ്ടട്ോളിടലഫ്ടട്ോളിടലഇതിഹാസതാര
ങ്്ളായരക്ിസ്്്്്യായാടോടോണാള്്ടോ,ലയണ
ല്്ടമസ്്ിഎന്്ിവര്്ക്്്നല്്ക്ന്്രമ്്ളംക്്ബ്്്
കള്്ടവട്്ിക്്്റച്്ിര്ന്്്.പലക്്ബ്്്കളം്രമ്്ളം
വലിയരീതിയില്്ടവട്്ിക്്്റച്്്.സമാനമായഅ
വസ്്യിടലക്്ാണ്രക്ിക്്റ്്്ംനീങ്്്ന്്ത.്രിര
കഴിഞ്്ാല്്ടോകത്്ിടലഏറ്്വം്സാമ്്ത്്ിക
ടരെിയ്ള്്കായികസംഘെനയായബിസിസി
ഐയം് ഇടപ്്ള്് ടൊരംഅവസ്്യില്ടെയാ
ണ്കെന്്്ടോവ്ന്്ത.്
ഇടതത്െര്്ന്്്ഇന്്്യന്്രക്ിക്്റ്്്താരങ്്ള്ടെ

യം് രമ്്ളം ടവട്്ിക്്്റയക്്്ാനാണ്ബിസിസി
ഐയ്ടെനീക്്ം.ഇന്്്യന്്രക്ിക്്റ്്ര്്മാര്ടെരമ്്
ളംക്റയ്ടക്്ണ്്ിവര്ടമന്്്ഇന്്്യന്്രക്ിക്്റ്്്അ
ടോസിടയെന്്(ഐസിഎ)രപ്സിഡ്്്്അടോ
ക്മല്്ടൊരത്വയ്ക്്മാക്്ി.രക്ിക്്റ്്്താരങ്്ള്ടെ
മാത്സംഘെനയാണ്ബിസിസിഐ,അടോര്
കമ്്നിക്െിയാണ.്കമ്്നിനഷ്്ംവര്ത്്ിയാല്്
അത്ഇതിട്്്ഭാഗമായഎല്്ാവടരയം്ബാധി
ക്്്ം.യ്ടോപ്്ില്്വന്് രപ്തിരലംപറ്്ിയിര്ന്്
ഫ്ടട്ോളര്്മാര്ടെടയല്്ാംരമ്്ളംക്റച്്്കഴി
ഞ്്്.അവര്ടെഅടോസിടയെന്കള്്തടന്്

യാണ്ഇക്്ാരയ്മറിയിച്്ത.്അരപ്തീക്്ിതസംഭവ
ങ്്ളാണ്ഇടപ്്ള്്നെന്്്ടൊണ്്ിരിക്്്ന്്ത.്വ
ളടര ടൊരംസമയംക്െിയാണിത.്അത്ടൊ
ണ്്്തടന്്എല്്ാവരം്തങ്്ള്ടെടോക്്റ്്ില്്നി
ന്്്ംപണടമട്ത്്്സംഭാവനടചടയ്്ണ്്ിവരം്.
താരങ്്ള്ടെരമ്്ളംക്റയക്്്്ന്്ത്രരിയടല്്
ന്്്അറിയാം.എന്്ാല്്മാത്സംഘെനയക്്്്മ്
മ്്ടത്്ടോടലവര്മാനംലഭിക്്്ന്്ിടല്്ങ്്ില്്
താരങ്്ളം് രമ്്ളം ക്റയക്്്്ടമന്്് രപ്തീക്്ി
ടക്്ണ്്ിവര്ടമന്്്മല്്ടൊരത്വിരരമാക്്ി.ടൊ
ടോണടവറസ്ഭീതിടയത്െര്്ന്്്ഇന്്്യയം്ര
ക്്ിണാരര്ിക്്യം് തമ്്ില്് നെടക്്ണ്്ിയിര്ന്്
മ്ന്്്മല്്സരങ്്ള്ടെഏകരിനപരമ്്രറദ്്ാക്്ി
യിര്ന്്്.
ഇത്മ്ലംബിസിസിഐയക്്്്വലിയസാമ്്

ത്്ികനഷ്്മ്ണ്്ായിര്ന്്്.ബിസിസിഐയ്ടെ
ഏറ്്വം്വലിയവര്മാനടര്സാതസായഐപിഎ
ല്്്ം ഇടപ്്ള്് അനിശ്്ിതതവ്ത്്ിലാണ.് മാര്്ച്്്
29ന് ആരംഭിടക്്ണ്്ിര്ന്് സീസണ്് ഏരപ്ില്്
15ടലക്്്നീട്്ിവച്്ിരിക്്്കയാണ.്എന്്ാല്്നില
വിടലസാഹചരയ്ത്്ില്്ട്ര്്ണടമ്്്്നെക്്്ടൊ
ടയന്്കാരയ്ംസംരയത്്ിലാണ.്ടമസ്്ിയം്ബാ
ഴസ്ടോണയിടലമറ്്്െീമംഗങ്്ളം്70രതമാനം
രമ്്ളംടവട്്ിച്്്ര്ക്്ാന്്സമ്്തംമ്ളിയിര്ന്്്.
ഇറ്്ലിയില്് യ്വ്്്സിട്്് താരമായ ടോണാ
ള്്ടോ,ടൊച്്്മൗറിസിടോസാറി,മറ്്്െീമംഗങ്്
ള്്എന്്ിവര്ടെരമ്്ളവം്ക്റച്്ിരിക്്്കയാണ.്
ടൊവിഡ-്19ഏറ്്വ്മധികംബാധിച്്രണ്്്രാജയ്
ങ്്ള്്ക്െിയാണ്സട്പയിനം്ഇറ്്ലിയം്.

‘വി ര് ഷ് ക ’യ് ടെ വ ക മ് ന്്് വൊ െി
മം്ടബ:ടൊവിഡ്വയ്ാപ
നത്്ിടനതിടരടോരാട്
ന്്സര്്ക്്ാര്്നെപെിക
ള്്ക്്്പിന്്്ണയ്മായിഇ
ന്്്യന്്രക്ിക്്റ്്്െീംനായക
ന്്വിരാട്ടൊഹ്്ലിയം്
ടോളിവ്ഡ്നെിഅന്െ്
കരര്്മയം്നല്്കിയത്ക
എരത്ടയന്്വിവരംപ്റ
ത്്്.രപ്ധാനമരന്്്ിയ്ടെയം്
മഹാരാരഷ്്്മ്ഖയ്മരന്്്ിയ്ടെയം്ദ്രിതാരവ്ാസനിധിയിടല
ക്്്സംഭാവനടചയ്്്ടമന്്്െവ്ിറ്്റില്ടെടൊഹ്്ലിഅറിയി
ച്്ിര്ന്്്.എന്്ാല്്ത്കഎരത്ടയന്്്അടദ്്ഹംടവളിടപ്്ട്
ത്്ിയിര്ന്്ില്്.ടൊഹ്ലിയം്അന്െ്കാരര്്മയം്ടച
ര്്ന്്്മ്ന്്്ടൊെിര്പയാണ്രപ്ധാനമരന്്്ിയ്ടെദ്രിതാ
രവ്ാസനിധിയിടലക്്്നല്്കിയിരിക്്്കയാണ.്എന്്ാല്്
മഹാരാരഷ്്്മ്ഖയ്മരന്്്ിയ്ടെദ്രിതാരവ്ാസനിധിയിടലക്്്
എരത്യാണ്ഇവര്്സംഭാവനടചയത്ടതന്്്വയ്ക്്മായിട്്ി
ല്്.എങ്്ിലം്സംഭാവനയ്ടെകാരയ്ത്്ില്്രാജയ്ടത്്മറ്്്
കായികതാരങ്്ടളടയല്്ാംപിന്്ിലാക്്ിയിരിക്്്കയാണ്
ടൊഹ്ലി.ടൊഹ്ലിയ്ടെെീമംഗവം്നിശ്്ിതഓവര്്െീം
ടവസ്കയ്ാപറ്്്ന്മായടൊഹിത്രര്്മകഴിഞ്്രിവസം80
ലക്്ംര്പവയ്തയ്സത്രണ്്്കളിടലക്്്സംഭാവനടച
യത്ിര്ന്്്.െവ്ിറ്്റില്ടെയായിര്ന്്്ഹിറ്്്മാന്്ഇക്്ാരയ്മറി
യിച്്ത.്നമ്്്ടെരാജയ്ടത്്പഴയത്ടോടലയാക്്ിമാറ്്
ണം.അതിട്്്ഉത്്രവാരിതവ്ംനമ്ക്്്തടന്്യാണ.്രപ്ധാ
നമരന്്്ിയ്ടെദ്രിതാരവ്ാസനിധിയിടലക്്്45ലക്്വം്മ
ഹാരാരഷ്്്മ്ഖയ്മരന്്്ിയ്ടെദ്രിതാരവ്ാസനിധിയിടലക്്്25
ലക്്വം്രീഡിങ്ഇന്്്യ,ടതര്വ്നായക്്്ള്ടെടക്്മംഎ
ന്്ിവയക്്്ായിഅഞ്്്ലക്്ംര്പവീതവം്താന്്സംഭാവ
നടചയത്ിരിക്്്കയാണ.്ടനതാക്്ള്്ക്്്പിന്്ില്്നമ്ക്്്
അണിരക്്ാം,അവടരപിന്്്ണയക്്്ാടമന്്്ംടൊഹിത്െവ്ീ
റ്്്ടചയത്ിര്ന്്്.ടനരടത്്ഇന്്്യന്്ബാറ്്ിങ്ഇതിഹാസം
സച്്ിന്്ടെണ്്്ല്്ക്്റം്ബിസിസിഐരപ്സിഡ്്്്സൗരവ്
ഗാംഗ്ലിയം്50ലക്്ംവീതംസംഭാവനടചയത്ിര്ന്്്.

മം്ടബ:മടഹരന്്്സിംങ്ടോണിയം്വിരാട്ടൊഹ്്ലിയം്
തനിക്്്ഒര്പിന്്്ണയം്നല്്കിയിട്്ിടല്്ന്്്ഇന്്്യകണ്്മി
കച്്താരങ്്ളിടോരാളായയ്വ്രാജ്സിംങ.്ഗാംഗ്ലിയ്
ടെെീമില്്കളിച്്ടപ്്ഴാണ്തനിക്്്ക്ട്തല്്നല്്ഓര്്മക
ള്ള്്ടതന്്്യ്വിപറയ്ന്്്.താന്്കളിച്്കയ്ാപറ്്്ന്്മാരില്്
ഏറ്്വ്മധികംപിന്്്ണലഭിച്്ിട്്്ള്്ത്ഗാംഗ്ലിക്്്കീഴി
ലാടണന്്്യ്വിടവളിടപ്്ട്ത്്ി.രാരനല്്കിയപിന്്്ണ
വളടരവല്തായിര്ന്്്.അത്ടൊണ്്്തടന്്അടദ്്ഹത്്ി
ന്കീഴില്്കളിച്്ടപ്്ഴ്ള്്ഓര്്മകളാണ്ക്ട്തല്്രപ്ിയ
ടപ്്ട്്ത.്ഗാംഗ്ലിയില്്നിന്്്ലഭിച്്ത്ടോടോര്പിന്്്
ണടോണി,ടൊഹ്ലിഎന്്ിവരില്്നിന്്്ംതനിക്്്ലഭി
ച്്ിര്ന്്ിടല്്ന്്്ംയ്വിത്റന്്്പറയ്ന്്്.കരിയറില്്താന്്
ടനരിൊന്്ഏറ്്വ്മധികംവിെമിച്്ബൗളര്്രര്ീലങ്്യ്ടെമ്
ന്്സപ്ിന്്ഇതിഹാസംമ്ത്്യ്്മ്രളീധരനാടണന്്്യ്വി
ടവളിടപ്്ട്ത്്ി.മ്രളിടക്്തിടരഎങ്്ടനകളിക്്ണടമ
ന്്്ടോലം്തനിക്്്ധാരണയില്്ായിര്ന്്്.ഒട്വില്്സച്്ി
ന്്ടെണ്്്ല്്ക്്റാണ്രക്്യട്ക്്ത്്ിയത.്മ്രളിടക്്തിടര
സവ്ീപ്്്ടോട്്്കള്്ക്്്രര്മിക്്ാന്്സച്്ിന്്ഉപടരരിക്്്ക
യായിര്ന്്്.ഇത്വിജയിക്്്കയം്ടചയത്യായിയ്വിവയ്
ക്്മാക്്ി.
ഓസട്ര്െലിയയ്ടെമ്ന്്ടപസ്ഇതിഹാസംടല്്ന്്മരഗ്ാ

ത്്്ംതടന്്ക്ഴക്്ിയബൗളറായിര്ന്്്ടവന്്്യ്വിഅഭി
രപ്ായടപ്്ട്്്.ഓഫ്സ്്്്ംപിന്പ്റടത്്ക്്്ടോയട്ക്്ണ്്ിര്
ന്്മരഗ്ാത്്ിട്്്പന്്്കള്്ടക്്തിടരകളിക്്ാന്്രരിക്്്ം
വിെമിച്്്.ഭാഗയ്വരാല്്അടദ്്ഹത്്ിടനതിടരഅധികംമ
ല്്സരങ്്ളില്്കളിടക്്ണ്്ിവന്്ില്്.ടെസ്്്്ില്്ഓസട്ര്െലിയ
ടക്്തിടരഇന്്്യകളിക്്്ടപ്്ള്്താന്്െീമിന്പ്റത്്ായിര്
ന്്്ടവന്്്ംഇവിടെനിന്്്സഹതാരങ്്ടളപിന്്്ണയക്്്്
കമാരത്ടമടചടയ്്ണ്്ിയിര്ന്്്ള്്്ടവന്്്ംയ്വിക്ട്്ിടച്്
ര്്ത്്്.2007ല്്ബംഗ്്്രില്്നെന്്മല്്സരത്്ില്്ഇന്്്യനാ
ലിന്61റണ്്ടസന്്നിലയില്്പതറടവരക്ീസിടലത്്ിയ
ടരെംടനെിയ169റണ്്സം്2011ടലടോകകപ്്ിട്്്കവ്ാ
ര്്ട്്ര്്ടരനലില്്ഓസട്ര്െലിയടക്്തിടരപ്റത്്ാവാടത
ടനെിയ57റണ്്സ്മാണ്കരിയറിടലഏറ്്വം്മികച്്ഇന്്ി
ങസ്്കടളന്്്യ്വിച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.ഈരണ്്്ഇന്്ിങസ്്ക
ളം്കട്ത്്സമ്്ര്്ദ്്ത്്ിനിടെകളിച്്്ടനെിയതാണ.്ഇംല്്ീ
െ്ടപസര്്സ്്്്്വര്്ട്്്ടര്ബാഡിടനതിടരഒടൊവറില്്ടനെിയ
ആറ്സികസ്റ്കളം്തനിക്്്മറക്്ാനാവിടല്്ന്്്യ്വി
പറയ്ന്്്.
2011ല്്നാട്്ില്്നെന്്ഏകരിനടോകകപ്്ില്്ഇന്്്യകി

രീെമ്യര്്ത്്ിയടപ്്ള്്ഇതിന്ച്ക്്ാന്്പിെിച്്ത്യ്വരാ
ജായിര്ന്്്.ട്ര്്ണടമ്്്ിടലമികച്്താരമായിതിരടഞ്്ട്
ക്്ടപ്്ട്്ത്യ്വിയായിര്ന്്്.എട്്്ഇന്്ിങസ്്കളില്്നിന്്്ം
ഒര്ടസഞ്്്വറിയം്നാല്രിഫറ്്്ികള്മെക്്ം362റണ്്സാ
ണ്താരംടനെിയത.്ഒമ്്ത്മല്്സരങ്്ളില്്നിന്്്ം15വി
ക്്റ്്്കളം്ഓള്്റൗണ്്ര്്വീഴത്്്ി.304ഏകരിനം,40ടെസ്്്്്
കള്്,58െി20എന്്ിവയില്്നിന്്്ം11,000ത്്ില്്ക്ട്തല്്
റണ്്സ്യ്വിടനെിയിട്്്ണ്്്.ഏകരിനത്്ില്്36.55ഉംെി20
യില്്28.05ഉംടെസ്്്്ില്്33.92ഉംആണ്താരത്്ിട്്്രരാര
രി.മ്ന്്്ടോര്്മാറ്്്കളിലായി148വിക്്റ്്്കളം്യ്വിവീ
ഴത്്്ിയിട്്്ണ്്്.കഴിഞ്്വര്്െംജ്ണിലാണ്അടദ്്ഹംരക്ി
ക്്റ്്ില്്നിന്്്ംവിരമിക്്ല്്രപ്ഖയ്ാപിച്്ത.്
ഇന്്്യകണ്്എക്്ാലടത്്യം്മികച്്ഓള്്റൗണ്്ര്്മാര്

ടെനിരയിലാണ്മ്ന്്ഇതിഹാസംയ്വരാജ്സിങ്്ിട്്്
സ്്ാനം.ഇന്്്യടക്്പ്്ംരണ്്്ടോകകപ്്്വിജയങ്്ളില്്പ
ങ്്ാളിയാവാനം്അതിന്ച്ക്്ാന്്പിെിക്്ാനം്ഭാഗയ്മ്
ണ്്ായച്ര്ക്്ംതാരങ്്ളിടോരാള്്ക്െിയാണ്യ്വി.17വ
ര്്െംനീണ്്അന്്ാരാരഷ്്്കരിയറില്്പലകയ്ാപറ്്്ന്്മാ
ര്്ക്്്ംകീഴില്്അടദ്്ഹംകളിച്്ിട്്്ണ്്്.അക്്്ട്്ത്്ില്്ഏറ്്
വം്മികച്്നായകന്്ആരായിര്ന്്്ടവന്്്ടവളിടപ്്ട്ത്്ി
യിരിക്്്കയാണ്യ്വരാജ.്നിലവിടലബിസിസിഐരപ്സി
ഡ്്്്ക്െിയായസൗരവ്ഗാംഗ്ലിനായകനായിരിടക്്യാ
ണ്യ്വിടരരീയെീമിടലത്്ിയത.്ത്െര്്ന്്്എംഎസ്ടോ
ണി,വിരാട്ടൊഹ്ലിഎന്്ിവര്്ക്്്കീഴിലം്അടദ്്ഹംകളി
ച്്്.ഇവരില്്ടോണിക്്്കീഴിലാണ്ക്ട്തല്്ടനട്്ങ്്ള്്
ടകവരിക്്ാന്്യ്വിക്്ായത.്

വൊ വി ഡ് പ്ര െി വോ ധം: ടക സി എ 50 ല ക്്ം െ ല്്ക്ം 
തിര്വനന്്പ്രം:ടൊവിഡ്19രപ്തിടൊധരപ്വര്്ത്്നത്്ിനായി
ടകരളമ്ഖയ്മരന്്്ിയ്ടെദ്രിതാരവ്ാസരണ്്ിടലക്്്ടകരളരക്ിക്്റ്്്അ
ടോസിടയെന്്50ലക്്ംര്പനല്്കം്.ടകരന്്്സര്്ക്്ാരിന്നല്്കി
യ50ലക്്ത്്ിന്പ്റടമയാണിത.്ബിസിസിഐടോയി്്്്ടസരക്ട്്
റിജടയെ്ടോര്്ജ,്ടകരളരക്ിക്്റ്്്അടോസിടയെന്്ഭാരവാഹിക
ള്്,ജില്്ാരക്ിക്്റ്്്അടോസിടയെന്്ടസരക്ട്്റിമാരം്ക്െിടചര്്ന്്്
നെത്്ിയചര്്ച്്യിലാണ്തീര്മാനംഎട്ത്്ത.്ജില്്ാരക്ിക്്റ്്്അടോ
സിടയെന്്ഓടൊലക്്ംര്പവീതംനല്്കം്,ക്ൊടതരക്ിക്്റ്്്കളി
ക്്ാര്്,മ്ന്്താരങ്്ള്്,ഒരീെയ്ല്കള്്,ഉടര്യാഗസ്്ര്്രക്ിക്്റ്്്അടോ

സിടയെന്മായിസഹകരിക്്്ന്്ആള്്ക്്ാരില്്നിന്്്ംസഹായം
ടതടം്.രപ്ളയകാലത്്്ംടകരളരക്ിക്്റ്്്അടോസിടയെന്്ഇത്്ര
ത്്ില്്സമാഹരിച്്്65ലക്്ംര്പസര്്ക്്ാരിന്നല്്കിയിര്ന്്്.
സംസ്്ാനസര്്ക്്ാര്്നെത്്്ന്്ടൊവിഡ്രപ്തിടൊധരപ്വര്്ത്്

നത്്ില്്ടകരളരക്ിക്്റ്്്അടോസിടയെനം്,ജില്്ാരക്ിക്്റ്്്അടോ
സിടയെന്കളം്,ഭാഗമാക്ടമന്്്ടകരളരക്ിക്്റ്്്അടോസിടയെ
ന്്രപ്സിഡ്്്്സാജന്്വര്്ഗീസ,്ടസരക്ട്്റിഅഡവ്രര്ീജിത്്്വിനായ
ര്്ബിസിസിഐടോയി്്്്ടസരക്ട്്റിജടയെ്ടോര്്ജ്എന്്ിവര്്അ
റിയിച്്്.

താരങുുളടുെശമുുളംടെടുുികുുുറയകുുുും

ബിസിസിഐയംു!

അത്മാറക്്ാനോനോഅല്്,മിനെയ്റാനോ
സി.  കെ. രാ ജേ ഷ് ക ുമാ രുു
9-7-2014,രബ്സീലിയന്്ജനതഒരിക്്
ലം്ഈരിനംമറക്്ില്്.കാരണംഅവര്ടെഫ്
ട്ടോള്്ചരിരത്ത്്ിടലഏറ്്വം്വലിയപരാജ
യംര്ചിച്്രിനം.അത്ഒര്സാധാരണമത്്ര
ത്്ിലല്്,ടോകകപ്്ില്്.ടസമിയില്്ജര്്മനിടോ
ട്ഒന്്ിടനതിടരഏഴ്ടോളിന്പരാജയടപ്്ട്്്.
രബ്സീലിന്അത്ടവറ്ടൊര്ദ്രന്്മല്്,മരണ
മാണ.്അവര്ടെ100വര്്െടത്്ഫ്ട്ടോള്്ച
രിരത്ത്്ിടലഏറ്്വം്വലിയപരാജയടമറ്്്വാ
ങ്്ിയരബ്സീല്്മരണംസവ്യംവരിച്്്.അടല്്ങ്്ി
ല്്മടോഹരമായകലാസ്ഷ്്ിടോടലകര്ത്ന്്
രബ്സീലിയന്്ഫ്ട്ടോളിടലജര്്മനിഇല്്ായമ്
ടചയത്.്രബ്സീലിട്്്കട്ത്്എതിരാളിക
ള്്ടോലം്ആരഗ്ഹിക്്ാത്്പരാജയം.അടോ
ര്ടൊവ്്ാഴച്യായിര്ന്്്.രബ്സീലിടലഎല്്ാ
കണ്്്കളം്ആരിനംടബടോടൊറിടോടണ്്
യിടലമിടനയ്ടോസ്ടറ്്ഡിയത്്ിലായിര്ന്്്.
രബ്സീലിട്്്എല്്ാകളിക്്്ംസര്്ക്്ാര്്ടോത്
അവധിനല്്ക്ന്്പതിവ്ണ്്്.അത്ടൊണ്്്ത
ടന്്ടോത്അവധിയാടോെിക്്്കയായിര്
ന്്്ആരാധകര്്.രാവിടലതടന്്അവര്്സ്ടറ്്
ഡിയത്്ിടലക്്്ഒഴ്കി.ആട്്വം്പാട്്്ംന്ത്്
വ്മായിഅവര്്ടസ്്്്ഡിയപരിസരവം്ടോഡ്ക
ളം്വര്്ണാഭമാക്്ി.കാത്്ിരിക്്്ന്്ദ്രന്്ത്്ി
ട്്്വയ്ാപത്ിഅവര്്മനസിലാക്്ിയിര്ന്്ില്്.
ടസ്്്്ഡിയത്്ിടലക്്്കയറം്മ്മ്്്ഏവരം്ടന
യമ്ടോട്ള്്ആരരസ്ചകമായിഅടദ്്ഹത്്ി
ട്്്മ്ഖംമ്െിവാങ്്ിധരിച്്്.
ടോട്്്മ്മ്്ടത്്മത്്രത്്ില്്ടൊളംബിയ

യ്ടെടഡവിഡ്സ്നിഗയ്ടെമാരകമായൊക്്ി
ങ്്ില്്നടട്്ല്്ിടനറ്്പര്ക്്ിടനത്്്െര്്ന്്്സ്പ്്
ര്്താരംടനയമ്ര്്ക്്്കളിക്്ാനായിര്ന്്ില്്.
ടവകാരികമായിതടന്്ഇത്കളിക്്ാടരയം്
ആരാധകടരയം്ബാധിച്്ിര്ന്്്.ആരാധകര്്
പച്്യം്നീലയംമഞ്്യം്മ്ഖത്്്ംരരീര
ത്്്ംവാരിടത്്ച്്്.മത്്രംത്െങ്്്ന്്തിന്ഏ
താണ്്്ഒര്മണിക്്്ര്്മ്ടമ്്ആരാധകര്്ടസ്്്്
ഡിയത്്ിന്ള്്ില്്രപ്ടവരിച്്്.ആട്്വം്പാട്്്
മായിഅവര്്രംഗംടൊഴ്പ്്ിച്്്.ടസ്്്്ഡിയംനിറ
ഞ്്്കവിഞ്്്.95രതമാനവം്രബ്സീലിട്്്
ആരാധകര്്.ഏതാണ്്്അറ്പതിനായിരടത്്
ളംകാണികള്്ക്്ിരിക്്ാവ്ന്്മിടനയ്ടോസ്
ടറ്്ഡിയംനിമിെടനരംടൊണ്്്നിറഞ്്്.കാ
ത്്ിരിപ്്ിടോട്വില്്ഇര്െീമ്കളം്ടമതാന
ത്്ിടലക്്്.ടനയമ്റ്ടെക്പ്്ായവ്മായാണ്നാ
യകന്്ടഡവിഡ്ല്യിടസത്്ിയത.്ടരരീയഗാ
നമാലപിക്്്ടപ്്ള്്ആടജഴ്സിടഡവിഡ്ല്
യിസം്ജ്ലിടോടസസാറം്ഉയര്്ത്്ിപ്്ിെിച്്്.
ടസ്്്്ഡിയടത്്ടവകാരികമായിഇളക്്്കയാ
യിര്ന്്്അവര്്.മത്്രംത്െങ്്ി.ആരം്ഇര്
ന്്ായിര്ന്്ില്്കളികണ്്ത.്ആരയ്മിനിറ്്ില്്ത്്
ടന്്ജര്്മനിടക്്തിടരടോള്്ടനൊടമന്്തരന്്്
മായിര്ന്്്രബ്സീല്്പയറ്്ിയത.്എന്്ാല്്,ടോ
ള്്ടനൊനായില്്.കളിതിരിഞ്്്ത്െങ്്ി.ഗാല
റിയില്്മ്രള്്ച്്യം്ത്െങ്്ി.ഇതിനിടെജര്്മന്്
ൊങ്്റില്്നിന്്്ആരയ്ടവെിടോട്്ി.എങ്്ിലം്ആ
രാധകര്്ക്്്രപ്തീക്്യ്ണ്്ായിര്ന്്്.സവ്ന്്ം

െീംതിരിച്്്വര്ടമന്്്.എന്്ാല്്,അതാവര്ന്്്
ത്ര്ത്ടരടവെിയ്ണ്്കള്്.ജര്്മനിടനെിയഓ
ടൊടോളം്ആരാധകര്ടെഹ്രയടത്്മ്റി
ച്്്.എന്്ാണ്കണ്്മ്ന്്ില്്സംഭവിക്്്ന്്ത്
എന്്റിയാടതഅവര്്മ്ഖാമ്ഖംടോക്്ി.മ്
ന്്ില്്ക്്ണ്്ത്ഒന്്്ംസതയ്മാകര്ടതഎന്്വര്്
ആരഗ്ഹിച്്്.അവര്ടെഏറ്്വം്ടൊരമായസവ്
പ്നത്്ില്്ടപ്്ലം്രബ്സീല്്ഇത്്രത്്ില്്തക
ര്ന്്തായികണ്്ിട്്ില്്.അത്ടൊണ്്്തടന്്അ
വര്്കാത്്ിര്ന്്്.
അഞ്്ാമടത്്ടോളം്വീണടോടെയാഥാ

ര്്ഥയ്ടത്്ട്അവര്്ടോര്ത്്ടപ്്ട്്്.ടസ്്്്ഡിയ
ത്്ിട്്്ചിലടൊണ്കളില്്ആരാധകര്്സവ്യം
നിലമറന്്്.ഇടോടെസ്രക്്ാഉടര്യാഗസ്്
ര്്ക്്്പിെിപ്്ത്ടോലിയായി.എന്്ാല്്,അരക്മ
ത്്ിടോഒന്്്ംഅവര്്മ്തിര്്ന്്ില്്.രബ്സീലി
ട്്്ഫ്ട്ടോള്്പാരമ്്രയ്ംഅതല്്ടല്.്പലരം്
സവ്യംതപിച്്്.വനിതാആരാധകര്ടെമ്ഖ
ത്്്ടതച്്്പിെിപ്്ിച്്കളറ്കള്്കണ്്ീരില്്കല
ങ്്ി.ക്ട്്ികള്്അലമ്റയിട്്്നിലവിളിച്്്.ടരരീ
യപതാകടൊണ്്്കണ്്ീര്്ത്െയക്്്്ന്്ക്ട്്ിക
ള്്ഗാലറിയ്ടെടോമ്്രമായി.മാറക്്ാനഒര്
ദ്രന്്മായിര്ടന്്ങ്്ില്്ഇത്രബ്സീല്്െീമിട്്്
മരണമായി.മിടനയ്ടോസ്ടറ്്ഡിയമാകടട്,്മര
ണവീടം്.ആരാധകര്്പത്ടക്്പ്്ത്ടക്്സവ്
ന്്ംെീമിടനടകവിട്്്.ജര്്മനിയ്ടെതകര്്പ്്ന്്
കൡയടര്പാത്്ാഹിപ്്ിച്്്.ജര്്മനിയ്ടെഓടൊ
നീക്്ത്്ിനം്അവര്ടെടകയെിയ്ണ്്ായി.
ടോള്കള്്വീണടപ്്ടൊടക്്ജര്്മന്്െീമിടന
ടര്പാത്്ാഹിപ്്ിക്്്ന്്തില്്അവര്്പിശ്ക്്്
കാട്്ിയില്്.മത്്രംഅവസാനിച്്്.ജര്്മനിഅവ

ര്ടെഏറ്്വം്മികച്്വിജയംടനെി.അതം്രബ്
സീലിടോട.്മത്്രടരെംടമതാനംവിട്്രബ്
സീല്്ആരാധകര്്ക്്്വീട്്ില്്ടോകാനാക്മായി
ര്ന്്ില്്.സംഭവിച്്ദ്രന്്ത്്ിട്്്ടെട്്ല്്മാറ
ണടമങ്്ില്്രണ്്്രിവസംകഴിയം്.1950ന്ടര
െംമാറക്്ാനയില്്ഒര്ടരനല്്കളിക്്്ക.
അവിടെകിരീെമ്യര്്ത്്്ക.ഈതലമ്റയിടല
ഒരാള്്ക്്്ംആകാഴച്കാണാനാക്ടമന്്്
ടോന്്്ന്്ില്്.
മാറക്്ാനടോടലമിടനയ്ടോയം്രബ്സീലി

ട്്്ദ്രന്്ഭ്മിയായി.പരാജയടത്്നയ്ായീക
രിക്്ാന്്ആരം്മ്തിര്്ന്്ില്്.ടനരിക്്ണ്്വടര
ല്്ാംമ്ഖംക്നിച്്്നെന്്്.ടനയമ്റ്ടെ
1,20,000മ്ഖംമ്െികള്്തലയ്ടെപിന്്ിടോളി
പ്്ിച്്്.അന്്്മാറക്്ാനാടോഎങ്്ില്്ഇന്്്മി
ടനയ്റാടോ.ഒര്പടക്,്രബ്സീലിടലസാധാ
രണക്്ാര്്ഈപരാജയംആരഗ്ഹിച്്ിര്ന്്്.കാ
രണംഒര്ഭാഗത്്്പട്്ിണിയം്രാരിരര്യ്വം്ടൊ
െിക്ത്്ിവാഴ്കയാണ.്
അഴിമതിയ്ടെക്ത്്രങ്്്ടവടറ.നിക്തി

യില്ടെസര്്ക്്ാര്്അവടരടെക്്ിപ്്ിഴിയ്ന്്
കാലമായിര്ന്്്അത.്എന്്ായാലം്രബ്സീല്്
ടോറ്്്.ഉയിര്്ടത്്ഴ്ടന്്ലപ്ിന്കാലതാമസമ്
ണ്്ാകം്.എങ്്ിലം്ഫ്ട്ടോളിടലകാവയ്നീതി
ടോലം്അര്്ഹിക്്ാത്്വരായിര്ട്ന്രബ്സീ
ല്കാര്്?ഫ്ട്ടോള്്എന്്ബയ്്ട്്ിഫ്ള്്ടഗയി
മിന്ഇരത്ടത്്ളം്രക്്രമാകാന്്സാധിക്്്
ടൊ?ജര്്മിക്്്ഒര്ബിഗ്സലയ്്ട്്്.!ആടോകക
പ്്ില്്എന്്ല്്,ടോകഫ്ട്ടോളില്്ജര്്മനിക്്്
മാരത്ംകഴിയ്ന്്കാരയ്മായിര്ന്്്രബ്സീലിടന
ഇങ്്ടനടെക്്ിടക്്ല്്ാന്്.

ബര്സീൽ് ഫട്ബ്ോൾ ടീമിപ്്് വലിയ ആരാധകനായ ഗൗബച്യ്പ്ട ദഃ്ഖം. ബറ്്്്ഡിയത്്ിൽനിന്്്ള്്
കാഴച്. 

ദാദയട്െ കാലം 
എട്് ്െല് ്കാലം:
യവ്്രാജ ്സിങ്

ഡാക്്ാര്്(ടസനഗല്്):ടൊ
ടോണടവറസ്വയ്ാപനടത്്
ത്്്െര്്ന്്്ഫ്ട്ടോള്്ടോക
ത്്്നിന്്്ഒരാള്്ക്്്ക്െിജീവ
ന്്നഷ്്ടപ്്ട്്്.രര്ഞ്്്ക്്ബ്മാഴ്
ടസയ്ടെമ്ന്്രപ്സിഡ്്്്ടപ
പ്രിയ്രാണ്(68)ടൊവിഡ്
19ബാധിച്്്മരിച്്ത.്ടവറസ്
ബാധസ്്ിരകരീച്്തിടനത്െ
ര്്ന്്്ടസനഗലിടലആശ്പ
രത്ിയില്്ചികിത്്യിലായിര്
ന്്്.വിരഗധ്ചികിത്്യക്്്ാ
യിരര്ാന്്സിടലക്്്ടൊണ്്്
ടോകാനിരിടക്്യാണ്മര
ണം.രിയ്രിട്്്ക്ടം്ബാംഗ
ങ്്ളം്മാഴ്ടസക്്ബ്്്ംഅടദ്്
ഹത്്ിട്്്അന്്്യംസ്്ിരീക
രിച്്്.ആരര്ിക്്ന്്രാജയ്മായ
ചാഡില്്ജനിച്്ടപപ്രിയ്രി
ന്ടസനഗല്്,രര്ഞ്്്പൗരതവ്
മ്ണ്്ായിര്ന്്്.യ്ടോപ്്ിടല
ഏടതങ്്ിലം്രപ്മ്ഖക്്ബ്്ിട്്്
രപ്സിഡ്്്്സ്്ാനടത്്ത്്്
ന്്ആരയ്കറ്ത്്വര്്ഗക്്ാര
നാണ.്ടസനികനായിജീവി
തംത്െങ്്ിയടപപ്രിയ്ഫ,്
പിന്്ീട്മാധയ്മരപ്വര്്ത്്കനാ
യം്ഫ്ട്ടോള്്ഏജ്്്ായം്
രപ്വര്്ത്്ിച്്ടരെമാണ്മാഴ്
ടസയ്ടെരപ്സിഡ്്്്പരവിയി
ടലക്്്എത്്്ന്്ത.്ഐവറി
ടൊസ്്്്്താരംരിരിയര്്ടര്രാഗ്
ടബയ്ടെഏജ്്്ായിര്
ന്്്.20052009കാലഘട്്ത്്ി
ലാണ്അടദ്്ഹംമാഴ്ടസരപ്
സിഡ്്്ായിര്ന്്ത.്ഈകാല
യളവില്്മാഴ്ടസരര്ഞ്്്ലീഗ്
വണ്്ില്്രണ്്്തവണരണ്്ാം
സ്്ാനടത്്ത്്്കയം്രണ്്്
തവണരര്ഞ്്്കപ്്്ടരനലി
ല്്കെക്്്കയം്ടചയത്.്
പിന്്ീട്2010ല്്18വര്്െ

ടത്്ഇെടവളയക്്്്ടരെംമാ
ഴ്ടസലീഗ്വണ്്ചാംപയ്ന്്മാ
ര്മായി.ക്്ബ്്ിട്്്മഹാനായ
രില്്പിടയന്്നിലയില്്ടപ
പ്എക്്ാലവം്മാഴ്ടസയ്ടെ
ഹ്രയത്്ില്്ജീവിക്്്ം'മര
ണത്്ിന്പിന്്ാടലമാഴ്ടസ
െവ്ിറ്്റില്്ക്റിച്്്.
മാധയ്മരപ്വര്്ത്്കന്്,ഏജ
്്്്,മാഴ്ടസരപ്സിഡ്്്്എന്്ീ
നിലകളില്്ഫ്ട്ടോളിടന
ടസവിക്്ാനായിജീവിതംപ്
ര്്ണമായം്മാറ്്ിവച്്വയ്ക്്ി
യാണ്ടപപ്രിയ്ടരന്്്രര്
ഞ്്്രപ്രെനല്്ഫ്ട്ടോള്്
ലീഗ്രപ്തികരിച്്്.ഒടട്്ടറമ്ന്്
താരങ്്ളം്പരിരീലകരം്ടപ
പ്രിയ്രിട്്്നിരയ്ാണത്്ി
ല്്അന്ടോചിച്്്.

ടൊവോണ:
ഫ്ട്വോൾ
വോകത്്്
വീണ്്്ം മരണം

പെപ ്ദി യ ്ഫ്

മികച്് ഇന്്്യൻ ടെസ്്്്് ഇലവടെ ടെരട്ഞ്ട്ത്്് വോൺ
സിഡന്ി:ഇന്്്യയ്ടെഎക്്ാലടത്്യം്മികച്്ടെ
സ്്്്്ഇലവടനഓസട്ര്െലിയയ്ടെമ്ന്്സപ്ിന്്ഇതി
ഹാസംടെയന്്്ടോണ്്ടതരടഞ്്ട്ത്്്.ചിലവ
മ്്ന്്താരങ്്ള്്ടോണിട്്്െീമില്്ഇെംപിെിച്്ിടല്്
ന്്ത്രര്ടധ്്യമാണ.്താന്്ടനരടത്്കളിച്്ടപ്്ള്്
ഇന്്്യന്്സംഘത്്ില്ണ്്ായിര്ന്്കളിക്്ാടരമാ
രത്ടമഅടദ്്ഹംഇലവനിടലക്്്പരിഗണിച്്ിട്്്ള്്്.
അത്ടൊണ്്്തടന്്മ്ന്്ഇതിഹാസനായകന്്
എംഎസ് ടോണി, നിലവിടലകയ്ാപറ്്്ന്് വിരാട്
ടൊഹ്്ലിഎന്്ിവടൊന്്്ംെീമില്്ഇല്്.ഇന്്സ്്്്രഗ്ാം
ടപജില്ടെയാണ്ഇന്്്യയ്ടെഎക്്ാലടത്്യം്മി
കച്്ഇലവടനടോണ്്തിരടഞ്്ട്ത്്ിരിക്്്ന്്ത.്
മ്ന്്ഇതിഹാസവം്ഇടപ്്ള്്ബിസിസിഐരപ്സി
ഡന്്്്മായസൗരവ്ഗാംഗ്ലിയാണ്െീമിട്്്നായ

കന്്.ഇന്്്യയ്ടെടെസ്്്്്രക്ിക്്റ്്്ചരിരത്ത്്ിടലഎ
ക്്ാലടത്്യം്മികച്്ബാറ്്്സമ്ാന്്മാരില്്ഒരാടള
ന്്്വിടരെിപ്്ിക്്ടപ്്ട്ന്്വിവിഎസ്ലക്്്മണി
ടനടോകഇലവനില്്ടോണ്്ഉള്്ടപ്്ട്ത്്ിയിടല്്
ന്്താണ്രര്ടധ്്യം.
വിടരന്്ര്്ടസവാഗം്നവടജ്യാത്സിങ്സിദ്്്

വ്മാണ് ഓള്്ടെം ഇലവട്്് ഓപ്്ണര്്മാര്്. മ്
ന്്ാംനമ്്റില്്ഇന്്്യയ്ടെമ്ന്്വന്്മതില്്രാഹ്
ല്്രര്ാവിഡിടനയാണ്ടോണ്്ഉള്്ടപ്്ട്ത്്ിയത.്
സച്്ിടനക്്്റിച്്്ഇതിനകംഏടറപറഞ്്്കഴി
ഞ്്്,ഇനിരപ്ടത്യകിടച്്ന്്്ംപറയാനില്്.മഹാ
നായതാരമാണ്അടദ്്ഹം.സച്്ിനാണ്നാലാമന്്.
മ്ന്്കയ്ാപറ്്്ന്്മ്ഹമ്്ദ്അസഹ്റ്ദ്്ീടനയാണ്അ
ഞ്്ാമനായിടോണ്്ഉള്്ടപ്്ട്ത്്ിയത.്ഇന്്്യയ്ടെ

ഓള്്ടെംഇലവടനനയിക്്ാന്്സൗരവ്ഗാംഗ്ലി
തടന്്ടവണടമന്്്തനിക്്്നിര്്ബന്്മ്ണ്്ായിര്
ന്്്.ഇടതത്െര്്ന്്ാണ്അടദ്്ഹടത്്െീമില്ള്്ടപ്്
ട്ത്്ിയത.്ഗാംഗ്ലിവന്്ടോടെലക്്്മണിന്അ
വസരംനഷ്്മാവ്കയം്ടചയത്തായിടോണ്്പറ
ഞ്്്.ഇന്്്യക്്്ആരയ്മായിടോകകപ്്്ടനെിത്്ന്്
മ്ന്്ഇതിഹാസനായകനം്ഓള്്റൗണ്്റ്മായക
പില്്ടരവ്സംഘത്്ില്ടണ്്ങ്്ിലം്നായകനായി
നറ്ക്്്വീണത്രാരയക്്്ായിര്ന്്്.
ടീം: വീ രേ ന്് ര്് സെ വാ ഗ,് ന വര്യ്ോ ത ്െി ങ ്െി ദ്്്,
ോ ഹ ്ല്് ദര്ാ വി ഡ,് െ ച്്ി ന്് സട ണ്്് ല്്ക്് ര്്, മ ്ഹ മ്് ദ്
അ െഹ് റ ്ദ്്ീ ന്്, ൌ േ വ ്ഗാം ഗ ്ലി (കേ്ാ പറ്്് ന്്), ക 
പി ല്് രര വ,് ഹ ര്്ഭ യ ന്് െി ങ,് ന യ ന്് രോം ഗി യ, അ 
നി ല്് കം് സല്,് യ വ ഗ ല്് ദര്ീ നാ ഥ.്



ലൊഴിലകുുട:ുകവുാറബനുുുനിൽുുകഴിയുനുുതി
നുലവണുുിരണുുുലൊേിരുപലോളംപെലവു
വരുനുു200ഇഗുുുലിവിങുസ്ലപസുകളുുസ
ർുുകുുാർുുആശുപകതുികളിലലകുു്സൗജനയുമാ
യിനൽുുകുപമനു്ുലോ.ലോൈിപെമുുണുർുു.
എസിയിലംു ഡിസിയിലംു കപുവർുുതുുിപുുി
കുുാനുു കഴിയുനുു ഇനുുുയയിപലആദയുപതുു
എയർുുകണുുീഷനുുഡു ലോർുുടുുൈിളുു ലിവിങു
സ്ലപസ്ആണുഇഗുുു.ഇതു കപുവർുുതുുിപുുി
കുുാനുുസാധാരണബവദയുുതിൊർുുജിപനുുുപ
തുുിപോനു്ുപെലവുമാകതുലമവരികയുളുുു.

ലോ.ലോൈിപെമുുണുർുു,എനജിനീയ
ർുുവി.പക.ലതീഷ,്ദുൈായുലീജുബേംസ്മുനുു
പകതുകപുവർുുതുുകനായ ൊലകുുൽുു ലാസർുു
ൈിലോയുഎനുുിവരാണുഇഗുുുഎനുുഈ 
നുതനആശയതുുിനുപിനുുിൽുു.ഇവബക
മാറുനുുതിനായിഡിഎംഒയുപേഅനുമതി
കുുായികാതുുിരികുുുകയാണ.ുകുോപതലൊ
യുപലറുുും വിരസത ഒഴിവാകുുാനുു േിവിയംു
പവർുുെയുുൽുു റിയാലിറുുിസൗകരയുങുുളുമുളുു
ഇഗുുുവിപനുുുപുതിയലവർുുഷപനുുുഡിബസനി
ങുനേനുുുപൊണുുിരികുുുകയാണ.ു
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വിനിമയനിരകു്ു

SENSEX:28,265.31(-1203.18)
NIFTY:8,253.80(-343.95)

ഡോ ള രുു 75.39
യ ുഡോ 82.45
പൗ ണുു് 93.32
സവുി സഫ്രുാ ങുു് 78.02
സിം ഗ പുുു രുു ഡോ ള രുു 52.60 
ഓ സഡ്ഫുേ ലി യ നുു 45.70 
ക ഡേ േി യ നുു 52.95
ബ ഹ േി നുു ദി ോ രുു 199.70
ക ുവൈ റുു് ദി ോ രുു 240.37
ഒ മാ േി േി യാ ലുു 195.95
സൗ ദി േി യാ ലുു 19.99
യ ു എ ഇ  ദി രുുഹം 20.50
ഖ തുു രുു 20.54

സവ്ർണം 
32,000

പവളിപചുുണുു:മിലുുിങു 16,900
പവളിപചുുണുു 15,500
പകാകപു 10,390-11,200
പിണുുാകു്ുഎകസുപ്പലുുർുു 2400
പിണുുാകു്ുലറാടുുറി 3100
കുരുമുളകുഅണുുഗാർുുൈിളുുഡു29,800
പുതിയകുരുമുളകു 28,800
കുരുമുളകുഗാർുുൈിളുുഡു 31,800
ചുകു്ുമീഡിയം 26,500
ചുകു്ുപൈസു്ുുു 27,500
മഞുുളുുനാേനുു ഇലുു
ലസലം-ഈലറാഡു7200-7600
കാഞുുിരകുുുരു 1850
അേയകുുുനയുു 24,000- 25,000
അേയകുുുഓളുുഡു25,000-26,000
പഞുുസാര 3620
മുളകു 15,000-27,000
ഉഴുനു്ു 9,000-10,000
പെറുപയർുു 9500-10,500
കേല 5100-6300

മുതിര 4000
എളു്ു 14,000-15,000
മലുുി 7600-19,000
പചുുരിനമുുർുു22600-3400
പുഴുകുുലരി(ജയ)3400-3500

ജാതികുുപതാണുുനുു(കിലലാ)200-240
ജാതികുുപതാണുുിലുുാതുുതു(കിലലാ)

400-450
ജാതിപകതുിമഞുു-ചുവപു്ു(കിലലാ)

1000-1300
കഗുാമുുു(കിലലാ) 550

റൈർുുആർുുഎസ്എസ്5ലകുഗഡു
11,200-11,700

റൈർുുആർുുഎസ്എസ്4ലകുഗഡു12,000
ഒടുുുപാൽുു 7500
ലാറുുകസു് 7,500
സവുർുുണം 32,000
പാംഓയിൽുു 7450

മനസ്നിറയക്്്്ന്്
പത്്രമാറ്്്പൊന്്്

പി.ബി. ബാലു

സവുർുുണാഭരണവയുവസായരംഗതു്ുഇനു്ുകപുമുഖരായ
നിരവധികൈുാനുുഡുകളുണുു്.ചുരുങുുിയകാലംപൊ
ണുു്ഇനുുുയമുഴുവനുുലോറുമുകളുുതുറനുുഒരുകുടുുർുു.
പെറുകിേജവുലുുറികപളഏലൊപിപുുിചുു്വനുുകിേ കൈുാ
നുുഡായിമാറിയമപറുുരുകുടുുർുു.ഇങുുപനയുളുുസവു
ർുുണുുകുുചുുവേകുുാർുുകുുിേയിൽുുനിനുുുംവയുതയുസത്രായി
രുനുുുലോയുആലുകുുാസ്കരുുപുു്.പരമുുരാഗതമായി
സവുർുുണവിപണിയിൽുുബകപവചുുകുടുുർുു.ആലുകുുഎ
നുുകൈുാനുുഡുമലയാളികളുപേവിശവുസത്തയുപേകപുതീ
കമായിരുനുുു.പരിശുദുുമായസവുർുുണംവിൽുുകുുുനുുവ
ർുുഎനുുനിലയിൽുുലപപരടുതുുവർുു.അമരകുുാരനായി
ലോയുആലുകുുാസ്കുേിഎതുുിയലോപേആവിശവു
സത്തയകുുു്ആകുുംകുടുകയംുപെയതു.ുഅതാണു
ലോകതുുിപനുുു വയുവസായ ഭുപേതുുിൽുു അധവുാനം
പൊണു്ുപുതിയെരികതുപമഴുതിയമലയാളിയുപേവിജ
യകഥ.
പേലിവിഷനുുൊനലുകളിൽുുപരസയുങുുളുുകപുതയുകുു
പപുുടുുുതുേങുുിയകാലതുു്ആദയുംവനുുിരുനുുപരസയു
ങുുളുപേകുടുുതുുിലായിരുനുുുലോയുആലുകുുാസിപനുുു
സവുർുുണകുുേയുപേപരസയുവംു.ഇനുുുയയകുു്ുഅകതുുും
പുറതുുുൈിസിനസ്സാകമുാജയുംപകടുുിപപുുടുതുുിടുുുളുു
ലോയുആലുകുുാസിപനുുുവയുാപാരശകുുിഎനുുുപറ
ഞുുതുകുടുുായകപുവർുുതുുനംതപനുുയാണ.ുലോയുആ
ലുകുുാസിപനഭാഷയിൽുുപറഞുുാൽുുഅതുസവുനുുംകു
ടംുൈതുുിൽുുനിനുുുതപനുുതുേങുുും.

തുടകുുംപിതാവിനൊപുും
തുശുർുുനഗരതുുിൽുുസവുർുുണകുുേയംുകുേകുുമുുനി
യംു പായകുുുിങു ഉതപുനുുൈിസിനസുപോപകുു നേ
തുുിവനുുവർുുഗീസ്ആലുകുുയകുു്ുമകുുളുു15ലപരായി
രുനുുു.പതിപോനുുാമപനഅലദുുഹം"ലോയ'ുഎനു്ുവി
ളിചുുു.എനുുുംപിതാവിപനുുുവലംബകയായിരുനുുുആ
കുഞുുുലോയ.ുകുഞുുുനുുാളിൽുുതപനുുഅചുുേകുുതുുി
ൽുുലോയുമുനുുിലായിരുനുുു.തുശുുുർുുപസനുു്ുലോമസ്
സ്കുളിലായിരുനുുുപഠനം.സ്കുളുുവിടുുുവനുുാൽുുപി
താവിപനകേകളിൽുുസഹായിയായികുടംു.ആറാം
കുുാസിൽുുപഠികുുുലപുുളുുതുുപനുുപിതാവിപനുുുകുേകുു
മുുനിയിൽുുനേതുുിപുുുകാരനായി.
പഠനതുുിൽുു കശുദുുപെലുതുുാനായിഒമുുതാംകുുാ
സിൽുുഒരുലോർുുഡിങുസ്കുളിൽുുലെർുുപനുുങുുിലംുക
ചുുവേതുുിൽുുഹരംകപണുുതുുിയലോയകുുു്ഒരുവർുുഷ
തുുിലധികംഅവിപേപിേിചുുുനിൽുുകുുാനുുകഴിഞുുിലുു.
പതുുാംകുുാസിൽുുവീണുുുംപസനു്ുുലോമസിൽുു.സ്കുളുു
വിദയുാഭയുാസംകഴിഞുുലോപേപുർുുണമായിൈിസിന
സിലലകുുിറങുുി.ചുരുങുുിയസമയംപൊണുുുതപനുുക
ചുുവേതുുിപലപാഠങുുളുുസവുായതുുമാകുുി.കുേയുപേ
നിർമാണവംു വിതരണവുമായിരുനുുു പിതാവിപനുുു
ആദയുൈിസിനസ.്ഒരുബസഡുൈിസിനസ്എനുുരീ
തിയിലാണു1956ൽജവുലുുറിതുേങുുിയത.ുതുശരുിൽുുനി
നുു്മാറികേതുേങുുിയതു1982ൽുു ലൊഴിലുകുടുുാണ.ു
അതിനുലശഷംഎറണാകുളതുുും.

സവുരുുണതുുിലേകു്ു,
ഗളുുഫിലേകു്ു
സ്കുളുുവിദയുാഭയുാസംകഴിഞുുലോപേപുർുുണമായി
ൈിസിനസിലലകുുിറങുുി.ചുരുങുുിയസമയംപൊണുുു
തപനുുകചുുവേതുുിപലപാഠങുുളുുസവുായതുുമാകുുി.പി
താവിപനുുുസവുർുുണകുുേയിലായിരുനുുുലോയുകുടുത
ൽുുസമയംപെലവഴിചുുത.ുആലുകുുയുപേമകുുളിപലപ
തിപോനുുാമനായലോയുആലുകുുാസിപനുുുവിജയക
ഥആപരയംുഅതുുുതപപുുടുതുുുനുുതാണ.ുകചുുവേകുുാ
രനായപിതാവിപനുുുകചുുവേതകനുുുങുുളുുഏറുുവംുന
നുുായിഅറിഞുുിരുനുുപുകതുനായിരുനുുുലോയുഎ
നു്ുപതളിയികുുുനുുതായിപിനുുീടുളുുവർുുഷങുുളുു.
അനുു്നാടുുിൽുുഗളുുഫുപകുേനുുഡായിരുനുുു.തുശുരി

പലആലുകുുാസ്ജവുലുുറിയിൽുുവിവാഹപുുാർുുടുുികുുാരാ
യിഎതുുുനുുവരിൽുുഗളുുഫുകാരനുുപെകുുനുുാരുമുണുുാ
യിരുനുുു.അവരുപേപകതുാപൊപകുുകണുുലപുുളുു"ലപ
ർുുഷയു'കാണാനുുഒരുലോഹം.അങുുപനയാണു1986ൽുു
ദുൈായിലലകുു്വിമാനംകയറുനുുത.ുസുുലംകാണാ
നുുലോയലോയ,ുസവുർുുണകുുേകളുുകയറിയിറങുുിഅ
വിേപതുുകചുുവേതുുിപനുുുസവുഭാവംമനസിലാകുുി.അ
വിപേസവുർുുണകുുേകളുുനേതുുിയിരുനുുവർുുമികുുവരംു
ഗുജറാതുുികളാണ.ുപസയിൽുുസിൽുുനിൽുുകുുുനുുവർുുമ
ലയാളികളംു.മാകതുമലുു,ഉപലോകുുാകുുളിൽുുഏറിയപ
ങുുുംമലയാളികളുുതപനു.ുആതിരിചുുറിവാണുപുതിയ
ൈിസിനസ്ലോകതുുിനുതുേകുുമാവുനുുത.ുസവുർുുണ
കുുചുുവേതുുിനുവലിയസാധയുതയുളുുമണുുാണുഅവി
േപമനു്ുമനസിലാകുുാനുുആപെറുപുുകുുാരനുഅധികം
സമയംലവണുുിവനുുിലുു.നാടുുിൽുുമേങുുിപയതുുിയഅലദുു
ഹംപിതാവിലോടുയഎുഇയിൽുുലോറംുതുറകുുുനുു
തിപനകുുുറിചുുുെർുുചുുനേതുുി.പലകുുഇറാനുു-ഇറാഖു
യുദുുംനേകുുുനുുഅകുുാലതു്ുഗളുുഫിൽുുലോകുനുുതു
സുരകുുിതമപലുുനുുായിരുനുുുകുടംുൈതുുിപനുുുപകുും.
എങുുിലംുസാധയുതകപളകുുുറിചു്ുവിശദമാകുുിയലോപേ
പിതാവുസമുുതംമുളി.

തുടകുുംഅബുദാബിയിലുു
1987ൽുുഅബുദാൈിയിൽുുപെറിപോരുലോറംുതു
റനുുുപൊണുു്പേലോടുുംതുേങുുിതാണുലോയ.ുഅതി
ലവഗംഗളുുഫുനാടുകളുുവളർുുനുുലോപേലോയുആലു
കുുാസംുവളർുുനുുു.മലയാളികളുുകുടുതൽുുദുൈായി
ലാപണനുു് മനസിലാകുുിലോപേ അവിപേയംു ഒരു
ലോറംുതുറനുുു.പിനുുീടുഷാർുുജയിലംുപുതിയസവു
ർുുണുുകുുേതുറനുുു."ആലുകുുാസ്ഇനുുുർുുനാഷണൽുു'എ
നുുകൈുാനുുഡിലായിരുനുുുതുേകുും.മറുുുജവുലുുറികളിൽുു
നിനുു്ലവറിടുുുനിൽുുകുുുനുുഒരു കൈുാനുുഡു കപുതിചുുായ
സുഷുുികുുാനായിരുനുുു അത.ു ശകുുമാപോരു കൈുാ
നുുഡുസുഷുുികുുാനുളുുആലോെനകളുുതുേർുുനുുു.അ
ങുുപനയാണ,ുസവുനുുംലപരുതപനുുജവുലുുറിലോറുമുക
ളുുകുുുംനൽുുകിയാലോഎനുുആലോെനഉയരുനുുത.ു
ഉേനുുതപനു,ുഗളുുഫിപലയംുലകരളതുുിപലയംുതപനുുു
ലോറുമുകളുു"ലോയുആലുകുുാസ'്എനുുകൈുാനുുഡി
നുകീഴിലാകുുി.ലോയുആലുകുുാസ്കൈുാനുുഡിപനുുുപി
റവിഅങുുപനയാണ.ുസവുനുുംനിലയിലായിരുനുുുലോ
യുആലുകുുാസ്യഎുഇയിൽുുജവുലുുറിശംുഖലവയുാപി
പുുിചുുപതങുുിലംുഅലപുുഴംുകുടംുൈൈിസിനസിപോ
പുുമായിരുനുുുഅത.ു
പിതാവുവർുുഗീസ്ആലുകുുയുപേമരണലതുുപേൈി
സിനസ്വീതംപവചു്ുമകുുളുുപലരംുസവുതകനുുുനേതുുി
പുുുതുേങുുി.വിലദശതുുുതുേങുുിയജവുലുുറികളുുലോയു
ആലുകുുാസിനുതപനുുലഭിചുുു.

മികചുുബബുാനുുഡിങു
അതുവപരഒരുസവുർുുണവയുാപാരിയംുപെയുുാതിരു
നുുകാരയുങുുളുുനേപുുിലാകുുിയാണുലോയുആലുകുുാ
സ്ഏവരുപേയംുകപുിയപപുുടുുകൈുാനുുഡുആവുനുുത.ുപ
രിശുദുുമായസവുർുുണംലഭയുമാകുുുനുുലോപൊപുുംവമുു
നുുസമുുാനപദുുതികളുുഉളുുപപുുപേ,ആരംുപെയുുാതുു
രീതിയിലുളുു കപുൊരണ പരിപാേികളുു തുേകുുതുുി
ൽുുതുുപനുുഅേിതുുറയുണുുാകുുാനുുഅലദുുഹതുുിനുസ
ഹായകമായി.പിനുുീേലങുുടു്ുലോയുആലുകുുാസിപനുുു
കാലമായിരുനുുു.ലോറുമുകളുുനിരവധിതുറനുുഅ

ലദുുഹംമാധയുമങുുളിപലസുുിരപരസയുകുുാരനുമാ
യി.2002െിങുുംഒനുുിനുലൊടുുയതുു്ലോറംു
തുറനുുുപൊണുു് ലോയുആലുകുുാസ് ലകരള
തുുിപലജവുലുുറിവിപണിയിലലകു്ുസാനുുിധയും
വയുാപിപുുിചുുു.തുേകുുംമുതൽുുപകുപാഫഷണലി
സംപൊണുുുവരാനംുകുടുതൽുുലോറുമുക
ളുപേശംുഖലതീർുുകുുാനംുലോയുആലുകുുാ
സ്കപുലതുയകംകശുദുുിചുുു.അതിനാൽുുതുുപനു,ു
മറുുുളുുവരുപേ ജവുലുുറി ശംുഖലകപളകുുാളുു
ൈഹുദുരം മുലനുുറാനുു ലോയുആലുകുുാ
സിനുകഴിഞുുു.ഉപലോകുുാകുുളുുകുു്ൈി
ൽുുനൽുുകിയുളുുവയുാപാരം ലകുപാതുുാഹി
പുുികുുാനംുതുേകുുംമുതൽുുലോയുആലു
കുുാസ്കശുദുുപെലുതുുി.

മികവുറുുഉതപുനുും
കവുാളിറുുി,ഡിബസനുു,മികചുുവാലയുുഓ
ഫറുകളുു,സൗകരയുങുുളുു,കസുുുുമർുുസർുുവീ
സ,്പുതിയപകുേനുുഡുകളുുഎനുുിവഒരു
കുുുനുുതിൽുു ലോയു ആലുകുുാസ് എ
നുുുംമുലനുുനേനുുു.ഐഎസ്ഒ9001,
ഐഎസഒ്14001സർുുടുുിഫിലകുുഷനു
കളുുലനടുനുുആദയുറീപടുുയുൽുുജവുലുുറി
ശംുഖലയായി.പെബനുുയിൽുുലോക
തുുിപലഏറുുവംുവലിയജവുലുുറിലോറംുതുറനുുുപൊ
ണു്ു"ലിംകബുകു്ുഒഫുലവളുുഡുപറലകുുർുുഡസുിൽുു'ഇ
േംപിേിചുുു.ഇനു്ുഇനുുുയ,ഗളുുഫുരാജയുങുുളുു,അപമരികുു,
ഇംഗുുണുു്,സിംഗപുുുർുു, മലലഷയുഎനുുിവിേങുുളിലായി
140ലലപറ ലോറുമുകളിപലതുുി നിൽുുകുുുകയാണു
ലോയുആലുകുുാസിപനുുുശംുഖല.കരുുപുുിപനുുുവിവിധ
സംരംഭങുുളിലായിഏതാണുു്8,000ജീവനകുുാരുണുു്.
ആശുപകതുിരംഗതുുുംഇനുു്അലദുുഹംബകപവചുുിടുുു
ണുു്.2020കഴിയുനുുലോപേലോറുമുകളുപേഎണുും
200ലലകുു്ഉയർുുതുുാനാണുഇലപുുളുുലകുുുയമിടുനുുത.ു
അലോപേ, 20രാജയുങുുളിൽുു ലോയുആലുകുുാസിനു
സാനുുിധയുമാകംു.

വവവിധയുവതകുരണം
ജവുലുുറിൈിസിനസിൽുുമാകതുംഒതുങുുിനിൽുുകുുുനുുത
ലുുലോയുആലുകുുാസ്സാകമുാജയും.വസക്തും,സവുർുുണം,
ബലഫുബസുുുുൽുുഉതപുനുുങുുളുുഎനുുിവപയലുുാംഒരു
കുേകുുീഴിൽുുഒരുകുുാനായി"മാളുുഓഫുലോയ'ുഎനുു
ലപരിൽുുഅതയുാധുനികലോപുുിങുമാളുകളംുആരംഭി
ചുുിടുുുണു്ു.തുശുർുു,ലൊടുുയംഎനുുീനഗരങുുളിലാരംഭിചുു
മാളുകളുുഭാവിയിൽുുകുടുതൽുുനഗരങുുളിലലകുു്വയുാ
പിപുുികുുാനാണുതീരുമാനം.ലോളിസിൽുുകുസിലുപേ
വസക്തുവിപണിയിലംുലോയുആലുകുുാസ്മണിഎകു
സല്െഞുുിലുപേവിലദശനാണയുവിനിമയതുുിലംു"ലോ
യുആലുകുുാസ്ബലഫബുസുുുുൽുുപഡവലലപുുഴസുിലുപേ
റിയൽുുഎലസുുുുറു്ുരംഗതുുുംഅലദുുഹംസാനുുിധയുമറിയി
ചുുിടുുുണു്ു.സവുനുുംൈിസിനസ്ആവശയുങുുളുുകുുുംഎയ
ർുുോകുസിലസവനങുുളുുകുുുമായി"ലോയുപജറു്ുസ'്എ
നുുലപരിൽുുബകുപവറു്ുപജറു്ുസർുുവീസംുകരുുപുുിനുകീഴി
ലുണു്ു.

ലോയുആലകുുുാസ്
ഫൗലടുുഷനുു
ലോയുആലുകുുാസ്സുുാപങുുളുുലോപലമലയാളി
കുു് പരിെിതമാണു ലോയുആലുകുുാസ് ഫൗലണുുഷ
നംു.സംരംഭകഎനുുതിലുപരികരുണയുലേയംുകരു
തലിപനുുുയംു തണലാണു അതിപനുുു ചുമതലകുുാരി
ലോളിആലകുുാസ.് ഭർുുതുുാവു ലോയുആലുകുുാസ്
1987ൽുുഗളുുഫുനാടുകളിൽുുലോയുആലുകുുാസ്ലോ
റുമുകളുുകുുുതുേകുുമിടുുതുമുതൽുുലോളിഒരുകുുിയതാ
ണുജീവകാരുണയുതുുിപനുുുനീരുറവ.അതിൽുുനിനുുുജീ
വിതതുുിപനുുുഊടംുപാവംുലനേിയവർുുഅലനകായിര
ങുുളാണ.ുഇനുുുയയിൽുുമാകതുമലുു,ആകഫുികുുഉളുുപപുുപേ

യുളുുപലലോകരാജയുങുുളിലംുകരുണയുപേകരങുു
പളതുുി.
ഭവനരഹിതർുുകുുുവീടുകളുു,യുവതികളുുകുുുവിവാ
ഹം,െികിതുുാസഹായം,വിദയുാഭയുാസസ്ലൊളർുുഷി
പു്ു,രകുുദാനംഎനുുിങുുപനബവവിധയുലമറിയസഹാ
യങുുളുു. ലോളി സിൽുുകുസിപനുുു മാപനജിങു ഡയറ
കറുുുപറനുു നിലയിലുളുു ഉതുുരവാദിതവുങുുലളകുുാളുു
ലോയുആലുകുുാസ്കരുുപുുിപനുുുസാമുഹയുലസവനസം
രംഭമായലോയുആലുകുുാസ്ഫൗലണുുഷപനുുുസാരഥി
എനുുനിലയിലുളുുലോലിതുുിരകുുിലാണുഇവർുുഇരു
വരംുഏപറസലതുുഷികുുുനുുത.ുദുൈായിപലജയിലി
ൽുുകുടുങുുിയ13ൈംഗുുാലദശിപപണുുകുടുുികളുുകുുുനാ
ടുുിലലകു്ുമേങുുാനുുേികുുറു്ുനൽുുകിപകുുണുുായിരുനുുുപ
ദുുതിയുപേതുേകുും.12ലപർുുകുുുളുുേികുുറു്ുലോളിലോ
യിനൽുുകി.ഒരാളുുകുുുളുുേികുുറു്ുനൽുുകാനുുജീവനകുുാ
രംുതയാറായി.ഇതുുരംലസവനങുുളുുതുേർുുനുുു.കു
ടംുൈപതുുയംുകുപേലചുുർുുതു്ുലോയുആലുകുുാസ്കരുു
പുുിപനുുു കപുവർുുതുുനം ഇനുുുയയിലലകുുു വയുാപിപുുിചുു
2001ൽുുസംസുുാനപതുുവിവിധലമഖലകളിൽുുനിനുു്
പതരപഞുുടുകുുപപുുടുു101യുവതികളുുകുുായിതുശുരി
ൽുുസമുഹവിവാഹംനേതുുി.
ലോയുആലുകുുാസ്ജവുലുുറികളുുകപുവർുുതുുികുുുനുു

11രാജയുങുുളിൽുുലോയുലോർുുഎർുുതു്ുഎനുുലപരിലാ
ണുജീവകാരുണയുലസവനങുുളുുനേകുുുനുുത.ുഇനുുുയയി
ൽുുലോയുആലുകുുാസ്ഫൗലണുുഷപനുുുലനതുതവുതുുി
ൽകപുളയതുുിൽുുവീടുതകർുുനുുവർുുകുുായി15ലൊേിമു
േകുുി250വീടുകളാണുഫൗലണുുഷനുുസജുുമാകുുിയത.ു

അംഗീകാരങുുളുു
എനുുഡിേിവി,സുപുുർുുകൈുാനുുഡസു,്ബേംസ്കരുുപു്ു,റീ
പടുയുുൽുുമിഡിൽുുഈസു്ുുു,അലറൈയുനുുൈിസിനസ്മാഗ
സിനുു,പജംആനുുഡുജവുലുുറിലകുേഡുകൗണുുസിൽുു,ഹുറു
ണുുഎനുുിവയുലേതുളുുപപുുപേഒലടുുപറലദശീയ-അനുു
ർുുലദശീയപുരസ്കാരങുുളുു ലോയുആലുകുുാസിപന
ലതേിപയതുുിയിടുുുണു്ു.
ഭാരയുലോളി(ലോയുആലുകുുാസ്ഫൗലണുുഷപനുുു

ലമൽുുലോടുുംനിർുുവഹികുുുനുുു).മകുുള-ലോണുുലോളുു
(എകുസികയുുടുുീവുഡയറകറുുുർുു,ലോയുആലുകുുാസ്ദു
ൈായ)ു,ലമരി(ഡയറകറുുുർുു,ലോയുആലുകുുാസ്എകു
സ്ലെഞുു് ദുൈായ)ു, എൽുുസ (ലോസ്പിറുുാലിറുുി മാ
പനജുപമനുു്ുവിദയുാർുുഥിനിസവുിറുു്സർുുലനുുഡ)ു.മരുമകുു
ളുു-ലൊണിയ(ഡയറകറുുുർുുലോയആുലുകുുാസ്ദുൈാ
യ)ു,ആനുുുണി(എകുസികയുുടുുീവുഡയറകറുുുർുുലോയആു
ലുകുുാസ്എകുസ്ലെഞു്ുദുൈായ)ു.

ജോയ ്ആലക്്്ാസ്

തിരുവനനുുപുരം:പൊവിഡ-ു
19വയുാപനപതുുതുുുേർുുനുുുളുു
ലോകുു്ഡൗണിൽുുലകരളതുുി
ൽുുകുടുങുുിയയുലോപയുനുുയു
ണിയനുു രാജയുങുുളിപല 232
പൗരനുുാപര സംസുുാനടുറി
സം വകുപുുിപനുുുയംു ജർുുമനുു
എംൈസിയുപേയംു കശുമഫല
മായികപുലതുയകവിമാനതുുിൽുു
സവുലദശലതുുകുു്അയചുുു.ഇവ
രിലലപറയംു ജർുുമനിയിൽുു നി
നുുുളുുവരാണ.ു സംസുുാന
പതുു 13 ജിലുുകളിലായികുടു
ങുുികുുിേനുുവപരയാണു ടുറി
സംവകുപുുിപനുുുലനതുതവുതുുി
ൽുുതിരുവനനുുപുരപതുുതുുിചുു
ലശഷമാണു യുലോപുുിലലകുു്
അയചുുത.ു
വിലദശതുുുനിനുുുളുുവിലോ
ദസഞുുാരികപളസഹായികുുാ
നുുഎലുുാജിലുുയിലംുലകരളടു
റിസംപഹൽുുപുപഡസക്ുകളുു
ആരംഭിചുുിരുനുുു. ലകരളതുുി
ൽുുകുടുങുുിയജർുുമനുുപൗരനുുാ
പരതിരിപകപയതുുികുുാനുളുു
ജർുുമനുുഎംൈസിയുപേപരികശു
മതുുിനുപുർുുണപിനുുുണയാ
ണുസംസുുാനസർുുകുുാരംുടു
റിസംവകുപുുുംനൽുുകിയത.ുജ
ർുുമനുുകാർുുപുകുപുും മറുുുളുുവ
ർുുകുുുംസൗകരയുലമർുുപപുുടുതുുു
കയായിരുനുുു.
യുലോപയുനുു യുണിയനിപല
വിവിധ രാജയുങുുളിപല പൗര
നുുാപരകപണുുതുുിതിരുവനനുു
പുരപതുുതുുികുുുകപയനുുതു
കശുമകരമായദൗതയുമായിരുനുുു
പവനുു്സംസുുാനടുറിസം മ
കനുുുി കേകംപളുുിസുലരകദുുുനുു
പറഞുുു. കുറഞുു സമയം
പൊണുു്ഇവപരകപണുുതുുിയ
തിൽുുടുറിസംവകുപുുിപലജീവ
നകുുാരംുജിലുുാടുറിസംപകുോ
ലോഷനുുകൗണുുസിൽുുപസകകുടുു
റിമാരംുകപുലതുയകംഅഭിനദുുന
മർുുഹികുുുനുുു. സുരകുുിതമാ
യി ഇവപര പല സുുലങുുളി
ൽുുനിനുു് തിരുവനനുുപുരതുു്
എതുുികുുാനുു പോലീസംുസ

ഹായിചുുുപവനുു് മകനുുുി പറ
ഞുുു.
രാജയുപോടുുാപക ലോകുു്ഡൗ
ണുു  കപുഖയുാപിചുുതിപനതുുുേ
ർുുനുു്വിവിധലകകദുുുങുുളിൽുുനി
നുുുളുുഅനുമതികളുുലനേിയാ
ണു ഇവപര തിരുവനനുുപുര
പതുുതുുിചുുപതനുു് ടുറിസം
പസകകുടുുറി റാണി ലോർുുജുചു
ണുുികുുാടുുി. ഓലോ ജിലുുയിലംു
കപുലതുയകംവാഹനംഏർുുപപുുടു
തുുിയിരുനുുു. എയർുുലോർുുടുു്
അലോറിറുുിയുപേ സഹകര
ണംമികചുുതായിരുനുുു.സാമു
ഹികഅകലംപാലികുുുനുുതി
നുലവണുുിവലിയവാഹനങുു
ളാണുഏർുുപപുുടുതുുിയത.ുലോ
ഗലകുുണങുുളുുഇലുുാതുുവരംു
14ദിവസലുതുളംകവുാറനുുുീനി
ൽുുകഴിഞുുവരുമാണുഈ232
ലപരുപമനുു്ഉറപുു്വരുതുുി.പ
ലരംുപൊവിഡ-ു19പരിലോധ
നഫലംസവുയംനേതുുിയിരു
നുുുപവനുുുംഅവർപറഞുുു.
ജർുുമനിയുപേൈംഗളുരു ലൊ
ണുുസുലലറുുുംതിരുവനനുുപുര
പതുുഓണററിലൊണുുസുലല
റുുാണുയാകതുാലരഖയുമായിൈ
ധുുപപുുടുു മറുു് കാരയുങുുളുു പെ
യതുത.ു വിമാനം ൊർുുടുുർുു പെ
യതുതംുഇവരുപേ കശുമഫലമാ
യിടുുാണ.ു വിവിധ ജിലുുകളിൽുു
നിനുുായിയാകതുതിരിചുുസംഘ
തുുിനു ലവണുുസൗകരയുങുുപള

ലുുാംഒരുകുുിയിരുപനുുനു്ുലകര
ളടുറിസംഡയറകറുുുർുുപി.ൈാ
ല കിരണുു പറഞുുു. ലോ
കു്ുഡൗണായിരുനുുതിനാൽുു
ഇവർുുകുുുളുു ആഹാരം ലനര
പതുുകരുതിയിരുനുുു.തിരുവ
നനുുപുരപതുുതുുിചുു യാകതു
കുുാപരസർുുകുുാർുുനിർലദശകപു
കാരംപകേിഡിസിയുപേവിവി
ധലോടുുലുകളിലാണുതാമസി
പുുിചുുപതനുു് പകേിഡിസി എം
ഡിയംുലകരളടുറിസംഅഡി.
ഡയറകറുുുറുമായവി.ആർുു.കു
ഷണ്ലതജപറഞുുു.ലൊവള
പതുുപകേിഡിസിസമുകദുലോ
ടുുലിലായിരുനുുു ആലോഗയുവ
കുപുു്കപുലതുയകതാതപുരയുപമടു
തുു് ബവദയുപരിലോധന നേ
തുുിയത.ുലോഗലകുുണങുുളംു
ശരീലോഷമ്ാവുഅളകുുുനുുപ
രിലോധനയുമാണുനേതുുിയ
ത.ുജർുുമനുുഎംൈസിഎയർുുഇ
നുുുയയുമായിഉണുുാകുുിയകരാ
ർുുകപുകാരമാണുകപുലതുയകവിമാ
നതുുിൽുു തിരിചുുു ലോകാനു
ളുു സാഹെരയുപോരുങുുിയത.ു
വിലദശകാരയു വകുപുു്, ലവുോമ
യാന മകനുുുാലയംഎനുുിവയു
പേ അനുമതി ലഭിചുുലോപേ
പൊവുുാഴെുപുലർുുപചുു തിരുവ
നനുുപുരം വിമാനതുുാവള
തുുിൽുുനിനു്ു232ലപർുുസവുലദ
ശലതുുകുു് മേങുുുകയായിരു
നുുു.

ലൊവിഡ-്19:യല്ോപ്്ിലെ
232ലപലരസവ്ലേശലത്ക്്്്അയച്്്

ഇഗ്്്െിവിങ്സ്ലപസമ്ായിലോബിലെമ്്ണർ്്്

മംുബൈ:
2021 സാ
മുുതുുിക
വർഷതുുി
പനുുുതുേകുു
തുുിൽ ഓ
ഹരി വിപ
ണി നഷുു
തുുിൽ
ലലുുസ് പെയതു.ു പൊലോണ
ബവറസിപനതുേർനുുുളുുആ
ശങുുകളാണുവിപണിപയൈാ
ധിചുുത.ുമംുബൈലറുുുുകുു്എ
കസുല്െഞു്ുസുെികയായപസ
നപസകസു് 1203. 18 (4.08%)
താഴനുുു്28,265.31ലംുലദശീക
ഓഹരിസുെികയായനിഫറുുുി
343.95 ലോയിനുു്ു ഇേിഞുു്
8253.80ലുമാണുവയുാപാരംഅ
വസാനിപുുിചുുത.ു

പേകുമഹീ
കദുുു, പൊടുു
കു മഹീകദുുു
ൈാങുു്, േി
സിഎസ,്
ഇനലോ
സിസ,്ആ
കസുിസ്
ൈാങുു്, എ

സൈ്ിഐ,എചു്ുയുഎൽഎനുുീ
കമുുനികളുപേഓഹരികളന
ഷുുതുുിലായിരുനുുു.ൈിഎസഇ്
ലിസുുുുഡു കമുുനികളുപേഓഹ
രികളകുുു മാകതും 3.21 ലകുും
ലൊേിരുപയുലേതാണുനഷുും.
വിലദശലോർടുു്ലോളിലോനി
ലകുുപകരുളപുുപേവനലോതി
ൽ നിലകുുപം പിനവലിചുുതാ
ണുവിപണിയകുുു്തിരിചുുേിയാ
യത.ു

സാമ്്ത്്ികവർഷത്്ില്്്ത്ടക്്ത്്ില
ക്പ്്്ക്ത്്ിഓഹരിവിപണി

മംുബൈ: ഓഹരി വിപണിയി
പലഇേിവിൽുുഭീതിയിൽുുവിലദ
ശനിലകുുപകർുുഇനുുുയനുുവിപ
ണികളിൽുു നിനുുും പിനുുവലി
യാനുുതുേങുുി.മാർുുചുുിൽുുഒരുല
കുുംലൊേിരുപയുപേനിലകുു
പമാണുവിലദശലോർടുു്ലോളി
ലോ നിലകുുപകർുു ( എഫപുി
ഐ)രാജയുപതുുമുലധനവിപ
ണിയിൽുു നിനുുും പിനുുവലിചുു
ത.ുകണകുുുകളുുഅനുസരിചുു്
മാർുുചുു്2മുതൽുു27വപരയുളുു
കാലയളവിൽുുഓഹരിവിപണി
യിൽുുനിനുുും59,377ലൊേിരു
പയംുപഡറുു്വിപണിയിൽുുനി
നുുും52,811ലൊേിരുപയംുആ
ണുഎഫപുിഐപിനുുവലിചുുിരി
കുുുനുുത.ു
മാർുുചുുിൽുുപോതുും 1,12,188

ലൊേിരുപയുപേനിലകുുപംപി
നുുവലിചുുു.ഇതുവപരഉണുുായി
ടുുുളുുതിൽുുഏറുുവംുഉയർുുനുുപി
നുുവലികുുലാണിത.ുതുേർുുചുുയാ
യആറുമാസങുുളിൽുുഇനുുുയനുു
വിപണികളിൽുുകുടുതൽുു  നി
ലകുുപംനേതുുുനുുതിനുമുനുുഗ
ണന നൽുുകിയിരുനുു വിലദശ
നിലകുുപകർുുമാർുുലചുുപേവിപ
ണിയിൽുു നിനുുും പിനുുാറാനു
ളുു കപുവണതയാണുകാണിചുുു
തുേങുുിയിരികുുുനുുത.ുഇതുഏ
കപുിലിലംുതുേർുുലനുുകുുും.

ഭീതിയില്്
പിന്്വെിഞ്്്
നിലഷ്്പകർ്്

മ്ട്്
വയ്ാപാരത്്ിലം്
ലൊവിഡ്ബാധ

പൊചുുി:ലൊഴിവയുാപാരതുുിനു
തിരിചുുേിആയതുലോപലലോ
കുു്ഡൗണമുടുുകുുചുുവേകുുാരു
പേകപുതീകുുകളുുതകർുുതുുു.ത
മിഴുനാടുുിപലയംുആകധുുുയിപല
യംുഫാമുകളിൽുുആവശയുകുുാ
രിലുുാപത പകടുുികുുിേകുുുകയാ
ണുമുടുുകളുു.1രുപ25ബപസ
യാണു പോതുുകുുചുുവേ ലകകദുുു
തുുിപലവില.കഴിഞുുമാസം
ഇതു 5 രുപയായിരുനുുു. കഴി
ഞുു 10 വർുുഷതുുിനിേയിപല
ഏറുുവംുകുറഞുുനിരകുുാണി
പതനുു്വയുാപാരികളുുപറഞുുു.
കപുധാനമുടുുഉതപുാദനലകകദുുു
മായ നാമകുുലിൽുു മാകതും 25
ലൊേിമുടുുകളുുപകടുുികുുിേകുുുക
യാപണനുു്പൗളുുകേുിഫാം ഉേമ
കളുപേസംഘേനപറഞുുു.ഒ
രുമാസതുുിനിപേമുടുുഉതപുാദ
നലമഖലയിൽുു200ലൊേിരുപ
യുപേ നഷുുമുണുുായതായാണു
കണകുു്.പെബനുുയിൽുുമുടുുഒ
നുുിനു രണുുരരുപയാണുനില
വിൽുുഈോകുുുനുുത.ുലൊഴിഇ
റചുുികഴിചുുാൽുുപൊവിഡുപക
രുപമനുുവയുാജകപുൊരണംപൗ
ളുുകേുി ലമഖലപയയംു തളർുുതുുി
യിരുനുുു.

സവ്ദേശദത്്ക്്്മടങ്്ാനായികൊച്്ിഅന്്ാരാഷ്ടട്വിമാനത്്ാ
വളത്്ികെത്്ിയവിദോേസഞ്്ാരികൾ.

ലോക്്്ഡൗണിലെസൗകരയ്ങ്്ള്്
അത്കഴിഞ്്്കിട്്്ം:വാഹനനിർമാതാക്്ള്്
മംുബൈ: ലോകുു്ഡൗണുു കാലയളവിൽ വാഹന
നിർമാതാകുുളുുകകുമപപുുടുതുുിയിരുനുുസൗജനയുസ
ർുുവീസുകളുലേയംുവാറണുുികളുലേയംുതിയതികളുു
നീടുുി.ോറുുാലോലടുുഴസു,്മാരുതിസുസുകുുി,േിവിഎ
സ്ലോലടുുർുു,യമഹ,ലോകസുവുാഗണുു,ഹയുുണുുായു
എനുുിവയപുേഈകാലയളവിപലസൗജനയുലസവ
നങുുളുുതുേർുുനുുുളുുമാസങുുളിൽുുപരിഹരികുുും.
കാലഹരണപപുുടുനുുവാറനുുുികളംുസമാനരീതിയി
ൽുുപരിഹരികുുും.മാർുുചു്ു15നംുഏകപുിൽുു31നംുഇേ
യിൽുുഅവസാനികുുാനിരുനുുവാറണുുികളംുസൗജ
നയുലസവനങുുളംുജുണുു30വപരനീടുുുപമനു്ുമാരു
തിസുസുകുുിഅറിയിചുുു.ോറുുാലോലടുുഴസുംുമാർുുചു്ു
15നംുപമയു31നംുഇേയിൽുുനിശുുയിചുുിരുനുുലസ
വനങുുളുുജുബല31വപരനീടുുി.മാർുുചു്ു22നംുപമയു
15നംുഇേയിൽുുഅവസാനികുുുനുുസൗജനയുലസവ
നങുുളംുവാറണുുികളംുലോകുസ്വാഗണുുജുബല
31വപരനീടുുി.േിവിഎസ്ലോലടുുർുുകമുുനിമാർുുചുു്,
ഏകപുിൽുുമാസങുുളിൽുുഅവസാനിചുുഎലുുാസൗജ
നയുലസവനങുുളംുവാറനുുുികളംുജുണുുവപരനീടുുി
യിടുുുണു്ു.ഹയുുണുുായുലോലടുുർുുഇനുുുയരണു്ുമാസപതുു
അധികകാലാവധിയംുകപുഖയുാപിചുുു.
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ലോമയ്്ഒറിജിനലോ,ഡയ്്പ്്ിലക്്ലറ്?്

ഉ റ ങുുി കുുി ട നുു ഹോ മ യുു യ ുനട വാ ലി ല
േി ടി ചുു് ക ുഞുുാ പുുു േ ത ുനകു ുനോ നുുു

വ ലി ചുുു.
ക ുടുുി ദി ഹോ സ റി ന ുക ുഞുുാ പുുു ഇ ഹപു ു

ള ഹോ മ യുു എ നുു ഹേ ര ുസുുി ര നപു ുട ുതുുി.
ഹോ മ യുു ഒ നുുു നഞ രി േി രി നൊ ണു്ു േ 

ണുുു ത ുറ നുുു. േി നനു ുസം ഭ വി ചുു ത ു, ഇ ഷുു ന
എ ഴ ുഹനു ുറു്ു േ ടുുി ലി ല ത നനു ുച ുവ രി ഹോ ടു

കുഞുുാപുുുവിപുുുനായയകുു്ുറിചുുാർഡു
ൊർകുുർഎനുുനെരുഎങുുപനകിടുുി
എനുുകഴിഞുുദിവസപതുുനോദയുതുുി
നുഉതുുരംഅയചുുത:ു

ഗൗ തം ക ുഷണ്
േ തുുാ ല യം, ത ുകുുാ രി യ ുര േി. ഒ.

ഹൊ ത മം ഗ ലം
ഉ തുു രം:

2012-ല  പ ുറ തുുി റ ങുുി യ ഒ 
ര ുഅ നമ രി കുു ന േ ല ചുുി പതു മാ 
ണ ുകല ഫ ുഒ ഫ ുകേ.  യാ ന
മാ ര നടു ുല 2001-ല  എ ഴ ുതി യ

ഇ ഹത ഹേ രി ല ുളുു ഹോ വ ലി നുുു
േ ല ചുുി പതുാ വി ഷേ്ാ ര മാ ണ ത.ു ഇ 

തി ല ന ട ുകുു ട ലി ല നേ ട ുനുു
കേ  എ നുു േ യുു നംു ബം ഗാ ള 
കുു ട ുവ യ ുമാ ണ ുേ ഥ യ ുനട ഹേ 
പനുുും. േ ട ുവ യ ുനട ഹേ രാ ണ ുറി 

ചുുാ ര ഡ ുോ ര കുു ര

മിണ്്ാപര്ാണികൾക്്്
അന്്ംവിളമ്്ിഅന്ഭവ
സ ്ര ജ ്സ ജി
നൊ ചുുി: ഹോ കു്ുഡൗ ണി ല വി 
ശ പുുി നുുു വി ളി മ ന ുഷയു ന ുമാ പതു 
മ ലുു, നത ര ുവി ല അ ല ഞുുു ന ട 
കുുു നുു നാ യകുുു ളംു പ ുചുു േ ളംു
ത ുട ങുുി ഭ ഷുു ണ വംു നവ ളുു വംു
ഹത ടി യി റ ങുുു നുു േ ഷുുി േ ള കുുു
വ ര യ ുണു്ു. ന ഗ രം ശാ തുു ത യി 
ഹല കു്ു മ ട ങുുി നയ ങുുി ലംു നത ര ു
വി ല േ ഴി ഞുുി ര ുനുു നാ യ േ ള
ഉ ള നപു ുനട േ ടുുി ണി യി ലാ ണ.ു ഇ 
ട കുുി നട എ തുുു നുു വാ ഹ ന ങുു 
ള കുുു േി നുുാ നല അ വ ക ുര ുചുുു
നൊ ണു്ു ഓ ടംു. വി ശ നുുു വ ല യ ു
നുു ഇ വ റുു േ ള കു്ു അ വ നര ങുുി 
ലംു ഭ ഷുു 
ണം ന ല ക ു
നമ നുു പേു തീ 
ഷുു യി ല. എ 
ലുുാം വി ഫ ല 
മാ യി രി കുുും.

എ നുുാ ല
അ ന ുഭ യ ു
നട വാ ഹ നം
േ ണുുാ ല നത 
ര വ ുനാ 
യകുുു ള ുള 
നപു ുനട യ ുളുു 
വ യകുു്ു സ 
ഹതു ുഷ മാ 
ണ.ു ക ുര ചുുു
നൊ ണു്ു വാ 
ലാ ടുുി അ രി 
േി നല തുുും.
വി ശ പുു േ റുുാ 
നന തുുു നുു
ആ  ന നുു ര 
തുുി ന ുന നുുി
േ റ ഞു്ു.

ഹോ 
കു്ുഡൗ ണ
പേു ഖയുാ േി ചുു 
തി നുുു േി ഹറു ു
നുുു മ ുത ല ുളുു കവ ക ുഹനു ുര 
ങുു ളി ല ന ഗ ര തുുി നല നത ര ുവ 
നാ യകുുു ള കുുും േ ഷുുി േ ള കുുു 
മ ുളുു ഭ ഷുു ണ വ ുമാ യി അ ന ുഭ
സി ന ഹ നയ തുുും. അ ഞുുു വ ര 
ഷ മാ യി േ ട വ പതുുു േ ത ുകുു ട വി 
ല പേു വ ര തുുി കുുു നുു നറ യസു്
പതുീ ഡ ുഎ നുു േ പുു നി യ ുനട

സുുാ േ േ യാ ണ ുമംു കബ സവു 
ഹദ ശി നി യാ യ അ ന ുഭ. കവ േി 
ടു്ു ആ റി ന ുേ ല ുര ഹസുുുു ഡി യം േ 
രി സ ര തുുു നി നു്ു ആ രം ഭി കുുു 
നുു ഭ ഷുു ണ വി ത ര ണം രാ പതുി ഒ 
പുു ഹോ നട യാ ണ ുപ ുര തുുി യാ 
ക ുനുു ത.ു ഹോ റംു േി കുു ന ുമാ 
ണ ുനാ യകുുു ള കുുും േ ഷുുി േ ള 
കുുും ന ല ക ുനുു ത.ു 50 ലി റുു ര
നവ ളുു വംു നൊ ണുുു വ രംു. നൊ 
ചുുി സി റുുി നൊ ലീ സി നുുു യംു മ ു
ഗ സഹ്ന ഹി യംു റി ടുു. ഇ ന ഷ ുറ ന 
സ ്ഏ ജ നുുുു മാ യ പേു സ നുു യ ുനട 
യംു സ ഹാ യ ഹതു ുനട യാ ണ ുഭ 
ഷുു ണം വി ത ര ണം നേ യുുു നുു ത.ു

പേു സ നുു യ ു
നട അ മുു യാ 
ണ ുഭ ഷുു 
ണം ോ േം 
നേ യുുു നുു ത.ു
13-ാം വ യ 
സി ല ഹപുൊ 
പഗുാ മ റാ യി
പശു ദുു ഹന ടി 
യ അ ന ുഭ
ഹപുൊ പഗുാ മി 
ങുുും ഹൊ 
ഡി ങുുും സവു 
യം േ ഠി നചു ു
ട ുതുു താ ണ.ു
ോ ലി ഹോ 
ര ണി യ അ 
ഡവുാ ന സ ്ഇ 
ഹമ ജി ങു
നൊ കസ 
റുുി യ ുനട (എ 
ഐ എ സ)്
ഇ നനു ുഹവ 
ഷ ന അ വാ 
ര ഡ ുഹജ താ 
വാ ണ ുഅ 
ന ുഭ. എ ഐ 
എ സ ്അ വാ 

ര ഡ ുഹന ടി യ ആ ദയു ഏ ഷയു ന േ 
പുു നി അ ന ുഭ യ ുനട നറ യസു്
പതുീ ഡി യാ ണ.ു ഗുുാ സ ്വ യകുുുാ 
നത പതുീ ഡി ദ ുശയുാ ന ുഭ വം നൊ 
കബ ലി ല ല ഭയു മാ കുുു നുു വൗ 
പതുീ ഡി സപ്േുീ ന ഗാ ര ഡ ുത യാ 
റാ കുുി യ തി നാ യി ര ുനുുു അം ഗീ 
ോ രം.

അനുഭയംുപെുസനുുയംു.

അനുഭപൊചുുിനഗരതുുിപെപെ
രുവനായകുുുൾകു്ുഭകുുണംനൽ
കുനുുു.

ചക്്
അച്്ാർ
നാ ടുുി ന പ ുറ ങുു ളി ല ധാ രാ ള മാ യി 
േി ടുുു നുു േ കുു ന മ ുകു്ു 
അ ചുുാ റാ കുുി യാ ഹോ....

ദവ ണ്് ദച ര ്വ ക ൾ
േ കുു അ രി ഞുു തു - ഒ ര ുേ പു്ു
വി നാ ഗി രി - 1/4 േ പു്ു
ഉ പു്ു - ആ വ ശയു തുുി നുു
ഇ ഞുുി - ര ണു്ു എ ണുും (അ രി ഞുു തു)
നവ ള ുതുുു ളുുി - 5 എ ണുും (അ രി ഞുു തു)
നവ ളി നചു ുണുു - ആ വ ശയു തുുി നുു
േ ട ുകു - 1 1/2 ടീ സപ് ുണ
േ റി ഹവ പുുി ല - ആ വ ശയു തുുി നുു
മ ുള കു നൊ ടി - 2 ഹട ബി ള സപ് ുണ
മ ഞുു നപു ുടി - 1/2 ടീ സപ് ുണ
ോ യം - അ ല പുും
ഉ ല ുവ നപു ുടി - അ ല പുും

ത യാ റാ കുുു നുു വി ധം
നേ റ ുതാ യി അ രി നഞു ുട ുതുു േ കുു വി നാ ഗി രി യംു, ഉ പുുും ഹേ ര തു്ു ഒ ര ുേ ടുുി യി ലാ കുുി ഒ ര ുദി വ സം

നവ കുുു േ. ഒ ര ുേ ടുുി യി ല ര ണുുു സപ് ുണ നവ ളി നചു ുണുു നോ ഴി ചുുു ക ുറ ചുുു േ ട ുേി ടുുു നൊ ടുുി കുുു േ. ഇ നി ര 
ണുുു ത ണുുു േ റി ഹവ പുുി ല യംു ഇ ടുുു വ റ ുതുുു  ഹൊ രി മാ റുുു േ. ഇ തി ഹല കു്ു ഇ ഞുുി, നവ ള ുതുുു ളുുി എ നുുി വ ഇ 
ടുുു മ ുപുുി കുുു േ. മ ുതുുു വ ര ുഹപു ുള തീ  ഓ ഫ ുനേ യതു തി ന ുഹശ ഷം 2 ടീ സപ് ുണ മ ുള ക ുനൊ ടി യംു 1/2 ടീ 
സപ് ുണ മ ഞുു നപു ുടി യംു എ നുുി വ ഹേ ര തുുി ള കുുു േ. ഇ തി ഹല കു്ു ന മുു ള അ രി ഞുുു നവ ചുു േ കുു അ ല 
പുും  നവ ളുു നൊ ഴി ചുുു ഇ ള കുുി ഒ നുുു തി ള പുുി ചുു തി ന ുഹശ ഷം ഇ റ കുുി വ യകുുുു േ. ഇ നി ഇ തി നാ വ ശയു മാ യ ോ 
യം, ഉ ല ുവ നപു ുടി ഇ വ യംു േ കുു യി ല  ഹേ ര നതു ുനുുി ള കുുു േ. ഇ നി യി ത ുച ുടാ റി വ ര ുഹപു ുള മ ുടി നവ 
കുുു േ. ഹൊ രി വ ചുു േ ട ുകംു േ റി ഹവ പുുി ല യംു ക ുടി ഇ തി ഹല കു്ു ഹേ ര കുു ണം. എ ലുുാം ഹേ ര ുവ േ ളംു േി ടി ചുുു
േ ഴി യ ുഹപു ുള അ ചുുാ റി നന ക ുപുുി യി ലാ കുുാം. അ ടി നൊ ളി േ കുു അ ചുുാ ര നറ ഡി.

മ ുടുു മ ുരി ങുു യി ല ഹോ ര ന 
അ ചുു നംു അ മുു യംു ര ണുുു മ കുു ളംു അ ട ങുുി 
യ ഒ ര ുനേ റി യ കു ടും ബ തുിു ന ുആ വ ശയു മാ 
യ അ ള വി ലാ ണ ുഹേ ര ുവ േ ള

1)5 ഹൊ ഴി മ ുടുു,  
സ വാ ള- ഒ നുു ര
ച ുവ നുുു ളുുി- 2 എ ണുും
ഇ ഞുുി - നേ റി യ േ ഷ ണം
േ ചുു മ ുള ക ു- 3 എ ണുും
േ റി ഹവ പുുി ല - ഒ രി ത ള
മ ുരി ങുു യി ല - 1 േി ടി
ഹത ങുു േി ര േി യ ത ു- 1 േി ടി
ക ുര ുമ ുള ക ുനൊ ടി ചുു ത,ു ഉ പു്ു - ോ േ തുുി നു
2) മ ുടുു നൊ ടുുി ചുു ത ുന നുുാ യി എ ഗ ുബീ റുു ര

നൊ ഹടു ുസപ് ുണ ുനൊ ഹടു ുഅ ടി ചു്ു ഒ 
ര ുബൗ ളി ല ആ വ ശയു തുുി ന ുഉ പുുു ഹേ ര തു്ു

ത യാ റാ കുുി വ യകുുുു േ. ഉ ളുുി, േ ചുു മ ുള 
ക,ു ഇ ഞുുി എ നുുി വ വ ള നര നേ റ ുതാ യി
അ രി ഞു്ു വ യകുുുു േ.

3) േീ ഞുു ടുുി യി ല നവ ളി നചു ുണുു ച ുടാ 
കുുു േ. ഉ ളുുി, സ വാ ള, ഇ ഞുുി, േ റി ഹവ 
പുുി ല, േ ചുു മ ുള ക ുഎ നുുി വ നവ ളി നചു ുണുു 
യി ല വ ഴ റുുു േ. വ ഴ നുുു വ ര ുഹപു ുള
ബൗ ളി ല ത യാ റാ കുുി യ മ ുടുു ഒ ഴി ചു്ു ഇ ള 
കുുു േ. അ തി നി ട യി ല തുു നനു ുമ ുരി ങുു 
യി ല ഊ ര തുുി യ തംു ഹത ങുു േി ര േി യ 
തംു അ ലേും ക ുര ുമ ുള ക ുനൊ ടി യംു
ഹേ ര തു്ു ജ ലാം ശം വ ലി ഞു്ു  ത രി േ ള
ആ ക ുനുു ത ുവ നര ത ുട ര ചുു യാ യി ഇ ള 
കുുു േ.

നാ വി ല േ പുു ഹോ ടി ക ുനുു മ ുടുു - മ ുരി 
ങുു യി ല ഹോ ര ന നറ ഡി

ന ള പാ ച കം

ഹേ ര നു്ു ോ രി ഒ റുു യി രി പു്ു.
ഇ നത തുുാ സവു പനു മാ ഹോ? ക ുഞുുാ 

പുുു അ നുുാ ളി ചുുു.
േ ഴി ഞുു ദി വ സം എ വി നട ഹോ േ ണുു 

ത ുഓ ര കുുു നുുു ദി ഹോ സ റി നുുു ഹവ ഷം
നേ ടുുി ഒ രാ ള ഹോ ഡി ല വി ല സി യ തംു
നോ ലീ സ ്േി ടി ക ുടി യ തംു.

സന്േ യി നി ലാ ണ ുസം ഭ വം -
സി നി മ േ ളി ലംു മ റുുും ോ ണ ുനുു ഹൊ 

നല ഒ ര ുദി ഹോ സ ര
ടൗ ണി ല ുനട ന ട നുുു
നീ ങുുു നുു ത ുേ ണുു
നൊ ലീ സ ുോ രംു ഒ 
നുുു നഞ ടുുി. എ നുുാ ല
അ തി ന ുേി നുുി ല ുളുു
സ തയുാ വ സുു അ റി 
ഞുു ഹപു ുഴാ ണ ുഅ മ ളി
മ ന സുുി ലാ യ ത.ു 

ആ ള ുേ നൊ നകു ുവീ 
ടുുി ന ുളുുി ല േ ഴി യ ു
ഹപു ുള ആ രംു പ ുറ 
തുുി റ ങുു ര ുത ുഎ നുു
നി ര ഹദ ശം അ വ ഗ ണി 
ചു്ു ദി ഹോ സ റി നുുു ഹവ 
ഷം നേ ടുുി നവ ളി യി ല
ഇ റ ങുുി യ ഒ ര ുവി ര ുത 
ന ന ഗ ര തുുി നല സി 
സി ടി വി േയുാ മ റ യി ല
േ തി ഞുുു.  ഇ യാ നള
നൊ ലീ സ ്േി ടി ക ുടി യ 
ഹപു ുഴ നലു ുേ ഷുുി ോ 
രയും േ റ ഞുു ത ു-നൊ 
ഹോ ണ ോ ര ണം ആ 
ള ുേ ള ഹോ ഡി ലി റ 
ങുുാ തി രി കുുാ ന ഹേ ടി 
പുുി ചുു താ ണ നപുത! 

ഒ ര ുേ ണ കുുി ന ുന 
മുുു നട നാ ടുുി ലംു ഇ താ 
വ ശയു മാ ണ.ു ഹോ മ യുു 
നയ ആ  വ ഴി കു്ു ഒ നുുു
പേു ഹോ ഗി ചുുാ ഹോ?

ഇ താ വ ുഹപു ുള സം 
ഗ തി ഒ റി ജി ന ല. അ 
ഹോ ഇ തംു വയുാ ജ നാ 
ഹോ? ക ുഞുുാ പുുു േ 
ടുുി ലി ന ട ുഹതു ുകു്ു നീ 
ങുുി.

ഒ ടുുും പേു തീ ഷുുി കുുാ 
തുു താ ണ ുസം ഭ വി ചുു 
ത.ു ആ  േ ഥ നാ നളസപ്െയിനിപെപെരുവിൽ

ഇറങുുിയദിനോസർ

ലോക്്ിോയാല്്
പറ്്ില്്ലല്ാ്:ഷംസീര്്
സ ച്്ി ന്് വ ള്്ി ക്്ാ ട്

ഹോ ഴി ഹകുാു ട:ു  വ ലി യ ഹോ രാ ടുു 
തുുി ലാ ണ ു സ രുുകുുാ രി നുുു പേു വ 
രുുതുു ന ങുു ളുുനകുാു പുും ആ ഹരാ ഗയു
പേു വ രുുതുു േ രംു ഭ ര ണ ക ുട ങുു ളംു
ഒ ര ുമ ഹയാ നട കേ ഹോ രുുതു്ു പേു വ 
രുുതുുി കുുു ഹപുാു ളുു ജ ന പേു തി നി ധി 
നയ നുു നി ല യി ലുു വീ ടുുി ലി രി കുുാ നുു
മ ന സ ്അ ന ുവ ദ ര കുുു നുുി ലുു.

സ രുുകുുാ രുു മാ രുുഗ നി രുുഹദ ശ ങുു ള 
ന ുസ രി ചു്ു  സാ ധാ ര ണ ദി വ സ ങുു 
ളി നല ഹോ നല ഹലാ കു്ു ഡൗ ണുു
ോ ല തുുും ഓ ടുു തുുി ലാ ണ.ു  ത ല 
ഹശ രി നി ഹയാ ജ േ മ ണുു ലം എം എ 
ലുുഎ എ. എ നുു ഷം സീ രുു.

രാ വി നല  8.30ന ു വീ ടുുി ലുു നി നുുി റ 
ങുുും. ഹന നര സ ബേു ല കറുുു റ ുനട ഓ ഫീ 
സി ഹല കു്ു. േ ണുുു രുു ജി ലുു യി ലുു ഏ റുു വംു
ക ുട ുത ലുു നോ ഹറാ ണ ഹോ സുുുുീ വ ുസുുി 
രീ േ രി ചുു ത ുത ല ഹശ രി താ ല ുകുുി ലാ ണ.ു
മാ രുുചു്ു 13 മ ുത ലുു ത ല ഹശ രി സ ബ ുേ ല 
കറുുു രുു ആ സി ഫ ുനേ.  യ ുസ ഫംു എം എ 
ലുുഎ യംു ഹന ത ുതവും ന ലുുക ുനുു നമ ഡി 
കുു ലുു കപുേ സി സ ്മാ നന ജനുമ ു്ുു പരു ു
പുുു ണുുാ കുുി യി ടുുു ണു്ു. ഒ പുു ത ുമ ണി മ ുത 
ലുു േ തി നനാ നുുു വ നര അ വ ഹലാ േ ന
ഹയാ ഗം ഹേ രുുനു്ു സുുി തി ഗ തി േ ളുു വി ല 
യി ര ുതുുും. േ തി നനാ നു്ു മ ണി കു്ുഹശ 
ഷം എം എ ലുുഎ ഓ ഫീ സി ലുു നി നുുും
പേു വ രുുതുു ന ങുു ലുു ഹോ  ഓ രുുഡി ഹന റു്ു
നേ യുുും. രാ പതുി ഏ ഴ ുവ നര പേു വ രുുതുു 
നം ത ുട രംു.

ഒ ര ുമി നി റുുും വി പശു മ മി ലുു. ഓ ഫീ സി ലി 
ര ുനു്ു നോ ഹറാ ണ പേു തി ഹരാ ധ പേു വ 
രുുതുു ന ങുു ളുുകു്ു ഹന ത ുതവു വംു നി രുുഹദ 

ശ വംു ന ലുുക ുേ 
യാ ണ.ു േി ല ഹപുാു ളുു
മ ണുു ല തുുി ന ുപ ുറ നമ ജി ലുു യി നല യംു
പേു ശനു ങുു ളി ലുു ഇ ട നേ ഹട ണുുി വ രാ റ ു
ണു്ു. ത ഹദു ുശ സുുാ േ ന ങുു ളി നല പേു വ 
രുുതുു ന ങുു ളുു, സ നുു ദുു സം ഘ ട ന േ ള ു
നട പേു വ രുുതുു ന ങുു ളുു ഹഫാ ണി ല ുനട
ബ നുു നപു ുടു്ു വി ല യി ര ുതുുും. പ ുറ ഹതു ു
കുുു ളുു യാ പതു യകുു്ു നി യ പതുുു ണം വ ര ു
തുുി യി ടുുു ണു്ു. േ നഷു ു24 മ ണി കുുു റംു
ഹഫാ ണി ല ുണു്ു എ നുു താ ണ ുനി ല വി നല
സുുി തി. 

അ തയുാ വ ശയു ഘ ടുു ങുു ളി ലുു ഹന രി ടു്ു
ഹോ യി പേു ശനു ങുു ളുു േ രി ഹ രി കുുും. േ 
ഴി ഞുു ദി വ സം ഇ ത ര സം സുുാ ന നതാ 
ഴി ലാ ളി േ നള ഹബാ ധ വ തേു രി കുുാ നുു
ഹന രി ടുുി റ ഹങു ുണുുി വ നുുു.  ഹോ ടുു യ തു്ു
ഇ ത ര സം സുുാ ന നതാ ഴി ലാ ളി േ ളുു ക ു
ടുു മാ യി നത ര ുവി ലി റ ങുുി പേു തി ഹഷ ധി ചുു
സാ ഹ േ രയു തുുി ലാ ണ ുഎം എ ലുുഎ യംു
ഉ ഹദുയാ ഗ സുു രംു ത ല ഹശ രി യി ലുു േ ഴി 
യ ുനുു ഇ ത ര സം സുുാ ന കുുാ നര ഹന രി 
ലുു േ ണുു ത.ു 

ഇ തി നി നട  ത ല ഹശ രി ജ ന റ ലുു ആ 
ശ ുേ പതുി യി ലുു അ ടി യ തുു ര പേു വ രുുതുുി 
യാ യി ഓ കസുി ജ നുു നവ ുുുി ഹല റുു രുു സി 
സുുുും, ഐ സി യ ുഎ നുുി വ സുുാ േി കുുാ 
നുു  അ നുുേ ത ുല ഷുും ര ുേ യ ുനട ഭ ര 
ണാ ന ുമ തി ഹന ടി നോ ട ുതുു തി ന ുഎം 
എ ലുുഎ കേ യുു ടി ഹന ടി.

ഭാ രയു ഷ ഹ ല ഹഡാ കറുുു റാ യ തി നാ ലുു
ഹജാ ലി തുുി ര കുുാ ണ.ു മ േ നുു ഇ സാ നുു
അ വ ള ുനട ക ുനട യാ ണ.ു അ വ രുു േ ണുുു 
രി ലുു ഭാ രയു വീ ടുുി ലാ ണ ു ഇ ട യകുു്ു ഒ നു്ു േ 
ണുുു രി നല വീ ടുുി ഹല കു്ു ഹോ കംു. 

സുുി ര മാ യി 11 മ ണി കു്ു വീ ടുുി നല 
തുുു നുു ഞാ നുു നോ ഹറാ ണ ോ ല 
തുുു രാ പതുി ഏ ഴ ുമ ണി കു്ു വീ ടുുി 
നല തുുു നുുു നവ നുു താ ണ ുഇ ഹപുാു 
ളുു സം ഭ വി ചുു ഒ ര ുമാ റുും. വീ ടുുി ലുു
നി ലുുകുുാ തുു തി ലുു വീ ടുുു ോ 
രുുകു്ു േ രാ തി യ ുണു്ു. നാ ടി ന ു
ഹവ ണുുി യാ നണ നു്ു ഓ രുുതു്ു
അ വ രംു ഷുു മി കുുു ോ യാ ണ.ു

ഹോം  ക ുകുുി ങ ു
ബിനിത ദേവസി്
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